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Ata da 205ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 13 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Acir Gurgacz,  
Gilvam Borges, Neuto de Conto e Roberto Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto 
e encerra-se às 17 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos neste dia 13 de dezembro de 2010, às 14 
horas.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pela ordem, o Senador Papaléo Paes. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu solicitaria 
a minha inscrição para uma comunicação inadiável. 
E aproveito para agradecer a V. Exª pela gentileza de 
fazer a troca de posições na inscrição do dia de ama-
nhã, em que V. Exª seria o primeiro. V. Exª me deu a 
oportunidade de falar em seu lugar, justamente para 
fazer o meu discurso de despedida aqui do Senado 
Federal. Então, fico muito grato a V. Exª, Senador Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador Papaléo Paes. É um prazer poder 
servi-lo, é sempre um prazer.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul; e, na sequência, o Senador Papa-
léo Paes, para uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Acir Gurgacz, Senador Papaléo 
Paes, demais Senadores e Senadoras, no dia de hoje 
pretendo fazer alguns registros sobre temas que con-
sidero importantes. Um deles, Sr. Presidente, refere-
se à moção de apoio que recebi sobre a Defensoria 
Pública da União. 

Recebi uma moção de apoio da comissão dos 
aprovados do quarto concurso da Defensoria Públi-
ca da União, para que sejam efetivados os cargos da 
Defensoria.

Eles apontam dados do IBGE que demonstram 
que a Defensoria Pública da União tem como público 
alvo aproximadamente 130 milhões de brasileiros. São 
aqueles que não têm condições financeiras de arcar 

com os custos de uma demanda judicial, dentre es-
tes, os honorários advocatícios. Assim, se não fosse 
a atuação da DPU, inviabilizar-se-ia por completo o 
acesso dessas mais de 100 milhões de pessoas ao 
Poder Judiciário.

Eles ponderam que o reduzido número de de-
fensores públicos federais em atividade não permite 
que o acesso ao Poder Judiciário seja franqueado a 
todos os brasileiros. E comprovam isso dizendo que 
o número de defensores públicos federais é mais de 
dez vezes menor do que o de juízes em atividade nas 
esferas onde a DPU atua.

A DPU realizou concurso público com um número 
estrondoso de candidatos: 12 mil. O concurso foi ho-
mologado no dia 30 de junho de 2010; e os aprovados 
foram 324. Desses, 141 foram empossados; muitos re-
centemente, em 21 de setembro, preenchendo, assim, 
todas as vagas existentes e as abertas no decorrer do 
certame.Isso representou um acréscimo de mais de 
40% na carreira, que, até aquela data, contava com 
apenas 335 profissionais. 

Ressalto aqui, Sr. Presidente, o II Pacto Republi-
cano firmado, em abril de 2009, entre os Três Poderes 
da República. Esse Pacto foi feito com vistas ao for-
talecimento da Defensoria Pública, mas, infelizmente, 
ainda não foi regulamentado.

Consta no documento que me foi entregue que, 
naquela data, os Presidentes da República, do Senado 
e da Câmara assim pactuaram:

O presente Pacto Republicano de Estado por 
um Sistema de Justiça acessível, ágil e efetivo tem os 
seguintes objetivos: 

1) acesso universal à Justiça, especial-
mente dos mais necessitados;

2) fortalecimento da Defensoria Públi-
ca e dos mecanismos destinados a garantir 
assistência jurídica integral aos mais neces-
sitados.

A própria Associação dos Magistrados reconhece 
a distorção existente entre todas as carreiras jurídicas 
federais e a Defensoria Pública da União. Segundo a 
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AMB é clara a percepção de que quem mais sofre com 
essa assimetria é o cidadão carente. 

Quem precisa de uma política pública de acesso 
a direitos e à DPU sem autonomia continuará a sofrer 
com a falta de estrutura e um número insuficiente de 
defensores públicos federais, o que resulta prejuízos 
à sociedade.

Para termos uma ideia da real situação, é bom 
registrar que, não obstante o reduzido número de defen-
sores públicos federais em atividade, no ano de 2009, 
segundo dados da DPU, foram realizados mais de 1,3 
milhão de atendimentos. Ou seja, cada defensor teria 
realizado, no ano de 2009, quase quatro mil atendimen-
tos, mais de quinze atendimentos por dia útil.

É bom ressaltar que isso não chega nem perto 
do número do público alvo por mim aqui citado: 130 
milhões. A DPU, em 2009, portanto, somente teria 
conseguido atingir, embora tenha despachado em 
torno de quinze processos por dia, apenas 1% do seu 
público alvo.

Consequentemente, Srªs e Srs. Senadores, cá 
estamos nós novamente enfrentando a dura realida-
de de que a camada mais carente da população e a 
mais atingida sofre em relação aos seus direitos. Ima-
gino eu como não deve ser difícil para eles saberem 
donos de um direito, mas não terem acesso à Justiça 
porque a carência de profissionais que os defendem 
é muito grande.

Por isso, Sr. Presidente Senador Acir, é, em nome 
deste público alvo, os mais pobres, que esperamos 
uma atitude. Eu peço que sejam tomadas providên-
cias no sentido do cumprimento do Segundo Pacto 
Republicano. O contingente de defensores públicos 
deve aumentar com urgência.

Peço encarecidamente ao Governo, ao Execu-
tivo no caso, ao Senado e à Câmara que olhem para 
essa situação crítica e a modifiquem o mais breve 
possível.

Sei que o Governo Lula é sensível às questões 
sociais e quer ver, com certeza, melhores dias para 
toda a nossa gente. Com isso, não podemos permi-
tir que os que mais precisam tenham que ficar na fila 
de espera, aguardando para poder interagir a favor 
daquilo que lhes é de direito. Não agrada, contanto, 
a ninguém que essa situação continue. É, em nome 
desse olhar atento, que eu peço que, por favor, tomem 
providências.

Sr. Presidente, eu quero ainda fazer um outro 
registro sobre o ofício que recebi da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Inhacorá, em que eles nos cum-
primentam pela emenda parlamentar que mandamos 
àquele município.

O importante, para mim, é dizer que essa emenda 
contempla a Secretaria de Agronegócio e Meio Am-
biente com máquinas e equipamentos agrícolas que 
já estão em plena atividade pela comunidade.

Agradeço também à população da cidade, pois 
foi lá nessa cidade, Sr. Presidente, não por causa da 
emenda – dizem eles no documento que remeteram 
–, mas mais pelo trabalho que realizamos aqui no Se-
nado, que tivemos o apoio de 61% da população do 
município de São José do Inhacorá.

Agradeço a todos e fico feliz em saber que o di-
nheiro das emendas está sendo muito bem aplicado. 
Por isso insisto que a melhor forma de contribuirmos 
com cada município é fazer com que as emendas ao 
Orçamento passem pelo governo do Estado e pelas pre-
feituras sob o controle da Caixa Econômica Federal. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que embora tenha 
atingido a meta, neste primeiro mandato, de mandar 
emendas a todo município, assumi um compromisso de, 
fiz os cálculos e sei que é possível, mandar no mínimo 
duas emendas para cada município sob o controle da 
Caixa Econômica Federal neste mandato que vamos 
iniciar a partir do mês que vem.

Sr. Presidente, quero ainda deixar registrado que, 
embora recentemente tenhamos sido alvo de precon-
ceitos através de materiais e vídeos de conteúdo ne-
onazista, fiquei comovido com o apoio que recebi de 
pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, tanto no 
Orkut, como no e-mail, no Twitter, enfim, agradeço a 
todos aqueles que encaminharam a nós sua total so-
lidariedade. Recebi mensagens por cartas, e-mails, 
Facebook. De todas as formas as pessoas deixaram 
registrado seu carinho.

Quero registrar aqui também a moção de apoio 
que me foi enviada pela Câmara Municipal de Alegrete, 
à qual sou muito grato, em virtude daqueles episódios. 
Da mesma forma, agradeço à Câmara Municipal de 
Gravataí que também mandou uma moção de apoio 
contra os neonazistas, defendendo a luta por direitos 
de igualdade e oportunidade para todos, independen-
te da cor da pele. Agradeço a todos, Sr. Presidente, e 
quero reafirmar que o preconceito não nos fará desistir 
das nossas lutas a favor de uma política de igualdade 
para todos.

Por fim, Sr. Presidente, acho que trato agora do 
eixo principal do meu pronunciamento. Queria dizer 
que hoje, 13 de dezembro, lembramos e festejamos o 
Dia de Santa Luzia. Por que falar de Santa Luzia, se 
dificilmente venho à tribuna falar de uma santa? Santa 
Luzia é a protetora dos olhos, Sr. Presidente. Recebi 
hoje uma comissão de cegos no meu gabinete, e eles 
dizem que é a protetora deles. 
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A data não é só importante para os fieis da Igreja 
Católica, mas também para as pessoas cegas e com 
problemas visuais de todos os credos. Essa data nos 
convida a um momento de reflexão, quando comemo-
ramos conquistas, planejamos novos desafios sempre 
com um olhar fraternal, carinhoso, respeitoso, acolhedor 
e apontando oportunidades para as pessoas cegas. 

A história de Santa Luzia, natural de Siracusa, 
interior da Itália, confunde-se com a de inúmeras mu-
lheres devido a seu exemplo de fé e de coragem. 

Ela, segundo a história, preferiu arrancar os pró-
prios olhos, entregando-os ao carrasco, a renegar sua 
fé em Cristo. 

A oração de Santa Luzia faz parte da história 
das nossas vidas. 

Eu, particularmente, Sr. Presidente, tive uma irmã 
que, com 30 anos, ficou totalmente cega, devido a um 
problema de glaucoma e diabetes. Ela era devota dessa 
santa. Chamava-se Marlene de Lima Paim. Na força da 
oração, ela encarava a cegueira que veio já na idade 
adulta. A oração traz à reflexão que a verdadeira luz 
não está somente nos olhos, mas na alma, no coração, 
na mente de cada uma das pessoas. 

Diz parte da oração: 

Conservai também os olhos de minha 
alma, a fé, pela qual eu posso conhecer o meu 
Deus, compreender os seus ensinamentos, 
reconhecer o seu amor para comigo e nunca 
errar o caminho que me conduzirá, onde vós, 
Santa Luzia, vos encontrais em companhia 
de anjos e santos. Santa Luzia, protegei meu 
olhos e conservai minha fé. Amém. 

Senhoras e senhores, neste dia 13 de dezembro, 
nós tivemos mais uma conquista das pessoas cegas. 
Hoje, na sede do Banco Central, daqui a praticamen-
te 40 minutos, às 15 horas, no Auditório Octávio Gou-
vêa Bulhões, em Brasília, o Movimento Nacional das 
Pessoas Cegas estará garantindo mais um direito, 
que é apresentação das novas cédulas de real, que 
entrarão em vigor, a partir de hoje, possibilitando a 
acessibilidade. 

As notas, que eu tenho aqui em mãos, Sr. Pre-
sidente, terão tamanho diferenciado e marcas táteis, 
que são barras em alto relevo, localizadas no canto di-
reito inferior das notas para identificar os valores. Pelo 
tato, a pessoa cega poderá conhecer a nota. A nota de 
R$50 tem dois traços; a nota de R$100 tem três; a nota 
de R$10 tem dois; a nota de R$5 tem um e a nota de 
R$2 tem dois. Mas traços com posições diferentes, ora 
na horizontal, ora inclinado, ora na vertical, permitindo 
que a pessoa, quando tocar uma nota de R$10, que 
tem dois traços na vertical, saberá qual é o valor da 

nota; quando tocar uma nota de R$50, com dois traços 
na horizontal, também saberá o valor da nota; a nota 
de R$100 tem três traços na vertical. Com o toque – e 
eu fiz um teste hoje pela manhã –, a pessoa identifica 
com tranquilidade as notas. 

Assim, Sr. Presidente, as notas terão tamanho 
diferenciado, como dizia, marcas que são barras em 
alto relevo, localizadas nas cédulas, no canto direito 
inferior das notas, para identificar os valores. 

Como autor do Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, quero aqui cumprimentar a iniciativa da Presidência 
da República, como também cumprimento o Presidente 
da Organização Nacional de Cegos, meu amigo Moisés 
Bauer, o tesoureiro da Organização Nacional de Ce-
gos – também meu amigo –, José Antônio Freire, e o 
Vice-Presidente do Comitê Paraolímpico – que esteve 
comigo hoje e me deu de presente este livro, Peque-
nos Craques –, Mizael Conrado de Oliveira, campeão 
paraolímpico de futebol de salão, que mostra neste 
livro como é importante a fibra, a raça, a vontade de 
vencer. Enfim, cumprimento quem os acompanhavam 
também, como meus assessores, Santos Fagundes e 
Luciano Ambrósio, ambos cegos: um, que é Chefe de 
Gabinete no Rio Grande do Sul, e o outro aqui, com 
seu cão-guia, são aqueles que me orientam quanto ao 
tema das pessoas com deficiência. Parabéns a todos! 
Também cumprimento as professoras Glória Batista e 
Talita, que acompanhavam esses líderes cegos.

Quero destacar aqui a presença e o presente 
que recebi de Mizael Conrado, atleta paraolímpico, 
medalha de ouro em Futebol de Cegos, Paraolimpí-
adas de Atenas 2004, e o pequeno livro que ele me 
presenteou, chamado Pequenos Craques, da Editora 
Callis, que retrata, em quadrinhos, a história de Mizael. 
Com um texto de Paola Gentile e as belíssimas ilustra-
ções de Junião, o livro é uma lição de vida e traz uma 
curiosidade: além de bom de bola, Mizael é também 
campeão de Matemática, Sr. Presidente. Campeão 
de Matemática!

A coleção Pequenos Craques retrata a infância 
de grandes craques esportistas brasileiros e conta 
curiosos episódios sobre o caminho de cada um de-
les até o pódio.

Além do Mizael, há um livro à disposição, também 
feito com o mesmo objetivo, do Garrincha, do Leônidas 
da Silva, do João do Pulo, do Mequinho, do Rivellino 
e da famosa campeã de basquete Magic Paula, que 
fazem parte dessa seleção.

Aqui concluo, Sr. Presidente, e só me permita que 
eu diga ainda que recebi das mãos deles – e quero 
cumprimentar o Senado da República – esse resumo 
que trata do seguinte: “Senado Federal. Secretaria 
Especial de Editoração e Publicação. Subsecretaria 
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de Edições Técnicas: Direitos Humanos, transcrito em 
cinco volumes para o sistema braille, pela Secretaria 
Especial de Editoração e Publicação do Senado Fe-
deral. Volume V.”

Eles fizeram questão, na reunião que tiveram co-
migo, não de me presentear, porque eu já tinha uma 
cópia, mas de destacar a importância da Gráfica do 
Senado, que lhes permite ir fundo na questão dos di-
reitos humanos, já que o livro é todo em braille e feito 
aqui no Senado. Comprometi-me de lhes assegurar 
outras cópias, já que o Senado é que imprime esse 
volume tão importante.

Senador Suplicy, V. Exª sempre chega na hora 
certa! E, para mim, é uma alegria receber um aparte 
de V. Exª neste momento em que eu estava concluin-
do a minha fala.

É uma satisfação receber o aparte de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Paulo Paim, eu vim há pouco da cerimônia em 
que o Presidente Lula, o Ministro Paulo Vanucchi e, 
inclusive, a Deputada Maria do Rosário, colega de V. 
Exª, por ser do Rio Grande do Sul...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gaúcha 
da gema!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gaú-
cha da gema, que foi chamada à mesa dos trabalhos, 
uma vez que já está designada, convidada oficialmente 
pela Presidenta Dilma Rousseff para ser Ministra de 
Direitos Humanos. Foi uma cerimônia muito bonita, 
comovente, na qual havia representantes de quase 
todos os movimentos, acho que de praticamente to-
dos os movimentos preocupados com a questão dos 
direitos humanos, a última que o Presidente Lula pre-
sidiu com esse objetivo. Ele conferiu a tantas pessoas 
o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, a tantos que 
se destacaram, entre os quais, por exemplo, o padre 
responsável pela Pastoral Carcerária, também Ouvidor 
Agrário, que tantas vezes colaborou para que os confli-
tos pudessem ser resolvidos de maneira pacífica, por 
entendimento. O nosso colega, Senador José Nery, do 
PSOL, foi um dos agraciados pela batalha pela...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pelo fim 
do trabalho escravo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... er-
radicação do trabalho escravo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
justo!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E tan-
tos outros, inclusive tantos que trabalharam, como V. 
Exª tem feito, pela igualdade de direitos entre todos os 
povos, entre pessoas de qualquer raça, idade, sexo, 
comportamento sexual ou o que seja. Ouvi o pronun-
ciamento de V. Exª – eu estava rapidamente fazendo 

meu almoço –, mas o ouvi com atenção. E quero aqui 
também externar, Senador Paulo Paim, assim como 
as Câmaras Municipais de tantos Municípios do Rio 
Grande do Sul que V. Exª citou, a minha solidarieda-
de a V. Exª diante dessa ação impensada de grupos 
que se autodenominam nazistas ou o que seja, que 
de maneira alguma combinam com a tradição, com 
as aspirações, com os anseios democráticos do povo 
brasileiro, que tantas vezes tem expressado o quanto 
o nosso País tem de ser a Nação de todos, senão da-
queles que aqui estavam quando chegaram os portu-
gueses que descobriram o Brasil, pois aqui já havia os 
povos indígenas vivendo há milhares de anos – não 
sabemos exatamente quantos –, mas depois vieram os 
portugueses e outros. Tantas pessoas também foram 
arrancadas do Continente africano contra a sua von-
tade, para aqui contribuírem na acumulação de capital 
de famílias, tendo algo que não era senão o direito de 
dormir na senzala e uma alimentação precária, que 
os faziam ter uma expectativa de vida média pouco 
superior a 30 anos de idade. Os descendentes dos 
afro-brasileiros são praticamente a metade do povo 
brasileiro. V. Exª aqui representa a voz das pessoas 
que precisam ter assegurados os direitos iguais de to-
dos de participar da riqueza da Nação, o direito a voz, 
o direito de influenciar as decisões dos governantes. 
O Presidente Lula, há pouco, recordava em seu pro-
nunciamento que pela primeira vez os catadores de 
lixo, os povos da rua tiveram o direito de ser recebidos 
em audiência no Palácio do Planalto. Ele expressou 
como, no próximo dia 23 de dezembro, como tem feito 
desde a primeira véspera de Natal em 2003 e ao lon-
go dos últimos oito anos, vai passar desta vez o últi-
mo Natal dos oito anos: convidou a Presidenta eleita, 
Dilma Rousseff, para estar num encontro que haverá 
em São Paulo. Tive a oportunidade de dialogar com a 
assembleia, a convite do coordenador do Movimento 
Nacional da População de Rua, que está preparando 
o seu diálogo com o Presidente e com a Presidenta 
neste Natal do dia 23. Quero dizer que V. Exª merece 
solidariedade. E aqueles que fizeram manifestação de 
ameaça a V. Exª por aqui dizer o quanto que qualquer 
pessoa, se negra, branca, amarela, vermelha, de qual-
quer cor, de qualquer idade, raça, e se for pobre, se for 
rico, de onde for, se tiver tido as melhores oportunida-
des, se tiver conseguido se tornar uma das pessoas 
mais bem-sucedidas do Brasil, ou se for aqueles que, 
às vezes, estão nas ruas, às vezes são até viciados em 
crack ou em outras coisas, numa situação de deses-
pero, ou aqueles que, em algum lugar do nosso País, 
estejam em condição de trabalho escravo, ou porque 
não têm outra saída para sua sobrevivência, senão a 
de vender o corpo, mas V. Exª, aqui, representa uma 
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voz muito importante. Então, quero externar minha so-
lidariedade a V. Exª e dizer, em qualquer momento, a 
essas pessoas que o ameaçaram, que fizeram críticas 
a V. Exª que estejam certas de que isso não alcança 
o respaldo, porque nós todos o respeitamos e admi-
ramos. E o melhor resultado V. Exª obteve nas urnas, 
agora, quando V. Exª conseguiu uma eleição muito bo-
nita para, por mais oito anos, aqui representar o povo 
do Rio Grande do Sul. V. Exª sabe o quanto sua voz 
repercute por todo o Brasil. Sou testemunha de como 
V. Exª é convidado, em toda parte, para transmitir os 
objetivos do seu trabalho, seja para os trabalhadores, 
para os aposentados, para os que lutam, por exemplo, 
pelo Estatuto da Igualdade Racial. Meus cumprimentos 
e minha solidariedade.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, a melhor forma de responder a V. Exª seria 
dizendo o seguinte: temos que aplicar, o mais rapi-
damente possível, a renda mínima, nos moldes em 
que V. Exª está apregoando pelo mundo. Essa é uma 
forma de ajudar a todos, principalmente àqueles que 
mais precisam. 

Meus cumprimentos e meu carinho a V. Exª e ao 
seu trabalho.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me, Senador Paulo Paim. No diálogo com o povo 
da rua, ali, na rua Riachuelo, perto do Largo São Fran-
cisco e da Faculdade de Direito, eles tinham me convi-
dado para trocar ideias. Coloquei para eles que, quem 
sabe até no dia de Natal, com a Presidenta eleita e 
com o Presidente, entre as diversas proposições que 
eles naturalmente vão colocar, eles possam abordar 
o direito de a população de rua também se inscrever 
no Minha Casa, Minha Vida; o direito de a população 
de rua logo poder, com facilidade, denunciar qualquer 
abuso de autoridade, que sofre, às vezes, porque re-
colhem seus pertences, seus documentos – se estão 
vendendo qualquer coisa na rua, às vezes são reco-
lhidos os produtos –; ou o próprio direito de dormir em 
um banco de jardim, numa coisa assim, e nem sempre 
são respeitados. São jogados esguichos, para eles 
saírem da calçada, onde estão dormindo, e assim por 
diante. Ou aqueles que, por razões de homofobia, são 
objeto também de perseguição e de violência. Então, 
eles vão colocar suas sugestões ao Presidente no dia 
de Natal. Também os catadores de rua. Dei uma expli-
cação a eles, mais uma vez, porque me convidaram 
para inúmeras das suas assembleias desde o come-
ço do ano. Eles se reúnem em assembleia na Casa 
de Oração, no Bom Retiro– aliás, um lugar que Dom 
Paulo Evaristo Arns fez questão de colocar, inclusive, 
para o povo de rua. Então, venho explicando a eles o 
que é a Renda Básica de Cidadania universal, para 

todos, e como ela seria relevante para eles. E, durante 
esse diálogo, eles me disseram: “Muitos de nós não 
têm direito, por exemplo, ao Bolsa Família. Alguns de 
nós estão tão deslocados e distantes de sua família! 
Ou, às vezes, por dificuldade, a maior parte de nós não 
chega a ter esse direito”. Normalmente, deveriam ter. 
Então, a Renda Básica de Cidadania atingiria a todos, 
e eles consideraram que seria importante colocar isso 
no diálogo de Natal. Agradeço sua palavra e vamos 
continuar juntos em nossas batalhas por muito tempo. 
Meus cumprimentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy.

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

Senador Paim. Quero parabenizar V. Exª pelos temas 
que trouxe aqui, inclusive com referência aos atletas 
que tanto honraram o Brasil, elevando sempre o nome 
do nosso País no exterior. Faço referência também à 
atenção que se dá aos nossos deficientes visuais, que 
são pessoas que, realmente, precisam da nossa aten-
ção, do nosso cuidado, exclusivamente para se dar o 
direito que eles têm. O que está faltando é exatamente 
nós, legisladores, darmos o direito que eles têm, um 
direito adquirido. Aproveito também, Senador Paim, 
para fazer uma referência ao Senador Suplicy. Eu nunca 
tive oportunidade de fazer uma referência pessoal a S. 
Exª, mas quero deixar, nesses últimos dias que passo 
aqui, no Senado, meu reconhecimento pelo trabalho 
do Senador Suplicy nesta Casa. S. Exª é um homem 
respeitado por todos nós, é um Parlamentar que se 
envolve profundamente com as questões sociais. Digo 
que já testemunhei muitas ações do Senador Suplicy. 
Inclusive, na última eleição, ele esteve no Estado do 
Amapá, no segundo turno. Estivemos juntos, apoian-
do o mesmo candidato no segundo turno, e, naquele 
momento, apesar de ser um momento eleitoral, o Se-
nador Eduardo Suplicy fez uma exposição sobre seu 
programa Renda Básica de Cidadania que, realmen-
te, mostra ao povo brasileiro o quanto ele trabalhou 
em cima desse programa e o quanto ele é importante 
para simbolizar para o País o que se chama “o embrião 
de distribuição de renda”. Então, ao Senador Suplicy, 
que foi meu vizinho durante esses oito anos, quero 
agradecer a boa vizinhança de apartamento e dizer 
que ele é um homem que respeito muito; gosto muito 
dele. E que as polêmicas que são levantadas aqui, as 
discussões que são levantadas sempre foram muitos 
discutidas em alto nível. Por isso, a grandeza desse 
homem, que representa o Estado de São Paulo, para 
o Senado Federal. Quero parabenizar V. Exª, Senador 
Suplicy, e dizer que fico muito honrado de ter partici-
pado de um mandato junto com V. Exª. E, claro, Sena-
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dor Paim, V. Exª é o símbolo do trabalhador brasileiro 
nesta Casa. Inclusive, hoje, vou fazer um pronuncia-
mento que tem muito a ver com suas intenções. Quero 
parabenizar, mais uma vez, V. Exª, por ter assumido a 
tribuna para falar de temas tão relevantes, como falou 
hoje. Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes. Sempre é uma sa-
tisfação receber um aparte de V. Exª. 

V. Exª, hoje, disse-me que ainda vai falar sobre 
uma série de projetos que teve sua lavra como autor, 
como relator, e que significaram avanços para os tra-
balhadores. E eu me comprometia, com muita satis-
fação, a participar do debate, pedindo um aparte para 
falar dos temas, porque percebi, ao correr os olhos nos 
seus documentos, que são projetos importantíssimos. 
Então, farei o aparte a V. Exª.

Meus cumprimentos.
Senador Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Agradeço a V. Exª pelo aparte. Hoje, quando cheguei 
aqui no plenário, fiquei um pouco confuso. Perguntei 
ao nobre Presidente Acir Gurgacz: “O que está acon-
tecendo?” Eu estava assistindo ao pronunciamento 
de V. Exª e, de repente, ouvi um aparte do Senador 
Eduardo Suplicy – extraordinário aparte. Perguntei-lhe: 
“O tema é sobre o que o nosso querido Senador está 
falando?” Ele disse: “Não, é um outro assunto”. Agora, 
tenho o privilégio de assistir, também, ao aparte do Se-
nador Papaléo Paes, quando ele aparteia V. Exª para 
elogiar o Suplicy. Então, vou elogiar o Acir Gurgacz, o 
Papaléo e vou elogiar o Suplicy, porque, aí, mato os 
três temas logo, de uma vez, e, depois, tenho o direi-
to de apartear V. Exª com referência ao Dia de Santa 
Luzia. Realmente, parabenizo-o e, para não fugir à 
regra de apartear sobre um tema que não tem nada 
a ver com o pronunciamento de V. Exª – se bem que, 
indiretamente, tem –, quero dizer que a data de hoje, 
13 de dezembro, lá na Paraíba, é muito marcante. Há 
26 anos, nessa data, foi assassinado um companhei-
ro nosso, o jornalista Paulo Brandão Cavalcanti, que, 
à época, dirigia o Correio da Paraíba, um jornal de 
propriedade das nossas famílias, por denúncias feitas 
contra o Governo estadual da época. Talvez em razão 
disso, nesta minha breve passagem pelo Senado Fe-
deral, encaminhei dois projetos que visam a federali-
zar crimes contra jornalistas no exercício da profissão 
– isso é muito importante, porque, no nosso caso, na 
Paraíba, não se conseguiu chegar às condenações a 
que chegamos enquanto a investigação esteve sob o 
comando da Polícia Civil, em função dos laços com o 
Governo do Estado, pois foi o Governo que mandou 
executar esse jornalista, diretor de jornal – e, também, 

dar celeridade aos julgamentos desses crimes contra 
jornalistas, tornando-os prioritários. Então, em nome 
da nossa família, em nome dos jornalistas do Brasil e 
da Paraíba, peço a V. Exª, que terá oportunidade de 
estar nesta Casa, que defenda esses dois projetos, 
que apadrinhe esses dois projetos nossos, que são 
projetos que, na sua essência, visam a preservar a 
vida de vários profissionais da imprensa, que, numa 
época passada, tinham suas vidas ceifadas. Ainda no 
presente, existem vários casos, principalmente em 
regiões menos desenvolvidas, mais pobres, em que 
a violência ainda impera na política. Então, em nome 
do Senado Federal e deste mandato que aqui exerci, 
em nome dos jornalistas, pegando a oportunidade de 
aparteá-lo, peço que V. Exª, com talento, com dina-
mismo, com perseverança, com constância, atributos 
que V. Exª nos ensina a todos, apadrinhe esses dois 
projetos, para que os mesmos possam ter sequência 
na próxima legislatura. É esse o apelo e faço referên-
cia ao Dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, que, la-
mentavelmente, na Paraíba, para nossa família e para 
os que fazem parte da imprensa na Paraíba, é o dia 
para relembrar, de forma traumática, um fato lamentá-
vel. Obrigado pela carona no tema. Na verdade, tenho 
certeza de que somente V. Exª poderá dar sequência 
a projetos como esses, pela coragem e pela compe-
tência. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Cavalcanti, primeiramente, deixe-me cumprimentar V. 
Exª, porque, na oportunidade em que recebi o título 
de Cidadão da Paraíba, a equipe de seu gabinete, os 
seus profissionais deram-me todo o apoio, desde o 
momento em que cheguei à Paraíba, até o momento 
em que de lá saí. Agradeço por isso e também pela 
minha alegria no convívio, aqui, com V. Exª. 

O tema que V. Exª traz ao aparte tem a ver com a 
minha fala, porque ficou no campo dos direitos huma-
nos. Essa é a essência da fala que fiz aqui hoje.

Para alguns que não entenderam bem, permitam-
me agora dizer que é um projeto de minha autoria que 
permite ao trabalhador, por um dia no ano, não se fazer 
presente ao local de trabalho. Foi muito perguntado 
pelo Rio Grande do Sul – . inclusive V. Exª o relatou e 
deu-lhe parecer favorável – e sabe o que eu respon-
di? O projeto é singelo, porque depende de acordo 
ou convenção coletiva, algo que já está praticamente 
ajustado entre as partes na sociedade brasileira. Al-
gumas pessoas o criticam, mas não leem o projeto! V. 
Exª deu o parecer favorável, na forma como veio da 
Comissão de Economia e é muito claro: nos moldes 
acordados no acordo ou na convenção coletiva. Nós 
apenas transformamos, quanto ao aspecto legal, aquilo 
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que está sendo ajustado entre as partes. Se não houver 
o acordo, não tem o dia, a verdade é essa! 

Então, o projeto é singelo, simples e não cria gas-
to algum. Tem custo zero, tanto para a empresa como 
para o empregador. Mais uma vez, cumprimento V. Exª 
pela sensibilidade. Quando percebe que o projeto pode 
atender a ambos os lados, não há motivo, então, para 
não dar parecer favorável, como V. Exª deu. 

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) 
– Quebrando o Regimento, mais uma vez faço um 
aparte, para dizer que, inclusive, como empresário, e 
foi importante, nós dois trabalhamos a quatro mãos. 
V. Exª tem uma história sindical muito forte e eu te-
nho um passado e um presente empresariais, e me 
acostei ao projeto de V. Exª, porque achei que ele era 
merecedor de todo o mérito. Jamais aceitaremos crí-
ticas no tocante à concepção e à finalização com que 
o projeto foi complementado. Parabenizo V. Exª pela 
sensibilidade. Aí de nós se não tivéssemos um Parla-
mentar como V. Exª defendendo os interesses do País 
e dos cidadãos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Paulo 

Paim, é muita felicidade V. Exª estar aí, porque a festa, 
hoje, é do Rio Grande do Sul, que V. Exª representa 
e que simboliza a grandeza. Hoje, 13 de dezembro, o 
Brasil comemora o Dia do Marinheiro e isso é homena-
gem a um gaúcho, o Almirante Tamandaré, que, como 
V. Exª, nasceu lá. Assim como nós escolhemos Rui 
Barbosa para ser o símbolo maior do Poder Legislativo 
do Brasil, a Marinha tem o Almirante Tamandaré. Essa 
instituição das Forças Armadas do Brasil é de grande 
valor para a nossa história, pela força intelectual dos 
seus membros. Eu fico muito orgulhoso por, no ano 
passado, ter recebido das autoridades da Marinha a 
maior comenda, como outros. Eu fui escolhido como 
o Senador a receber a maior comenda da Marinha 
brasileira. A festa, então, é de V. Exª, de maneira que 
está aí e é uma homenagem e um reconhecimento 
do País pelo filho ilustre, símbolo maior e ícone da 
Marinha brasileira, Almirante Tamandaré, com muitos 
ensinamentos. Ela é uma instituição exemplar, de que 
todos nós nos orgulhamos. Nós sabemos que não foi do 
Almirante Barroso a origem da frase: “O Brasil espera 
que cada um cumpra o seu dever”. Ele a tinha ouvido 
de outro Almirante da Marinha inglesa, nas vitórias 
contra as forças napoleônicas, mas, de qualquer jei-
to, é a eles que nós devemos essa bela filosofia, além 
de contribuírem para a grandeza, vencendo guerras e 
tomando conta dessa nossa costa, a maior. Não nos 
esqueçamos que o Dia do Marinheiro não é somente 

para o militar, mas é para a Marinha, que é progres-
so. Olha, você tem de ver que, no grego, governar é 
navegar, porque navegar era vencer as dificuldades, 
os limites de todos os exploradores em mares nunca 
antes navegados, como já se dizia. Eu quero, então, 
fazer esta minha homenagem à Marinha, eu que sou 
lá do Estado que tem a menor costa brasileira – são 
66 quilômetros –, mas que, por felicidade, tem uma 
Capitania dos Portos. Sempre vimos a convivência e 
como é importante para o desenvolvimento cultural do 
País a Capitania dos Portos. Eu me lembro que por 
lá passou um almirante que foi Ministro da Marinha, 
Amorim do Valle, e outro, talvez um dos mais inteli-
gentes de todos os membros da história da Marinha, 
Almirante Penna Botto. O Almirante Penna Botto foi 
o primeiro almirante, na França, a aprender balística. 
Ele, de tão iluminado que era, um currículo tão grande, 
chocou-se com o Ministro, que o colocou de castigo 
para tomar conta da Capitania do Piauí. Eu li um livro 
dele, Meu Exílio no Piauí – foi como um castigo. Mas 
ele foi importante. Você se lembra de que, na queda 
de Getúlio Vargas, Café Filho teve um infarto, Carlos 
Luz quis assumir o poder na Câmara e quase saiu uma 
revolução pela Marinha. Havia o navio Tamandaré, e 
estava lá o Almirante Penna Botto, que era o príncipe 
da artilharia. Então, queremos dar este testemunho de 
respeito, gratidão e orgulho pela Marinha brasileira, que 
é exemplar. Ela só interferiu na vida política em mo-
mentos difíceis, em que nos deram entusiasmo, e teve 
participação, a Marinha brasileira, na Primeira Guerra 
Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então, V. Exª 
receba a homenagem, como filho gaúcho, um dos fi-
lhos gaúchos ilustres, pois, hoje, V. Exª está naquele 
time, naquela seleção de gaúchos que engrandecem 
o Brasil. E Santa Luzia é de devoção de todos nós. A 
cidade de Buriti dos Lopes, vizinha a Parnaíba, dirigida 
pela encantadora prefeita Ivana, tem a maior festivida-
de no povoado de Barra do Longá, que tem uma igre-
ja de Santa Luzia. Eu mesmo já fiz uma trajetória de 
quase 15 quilômetros. Hoje, eles devem fazer a pé, tal 
a devoção, a fé na luz. E não esqueça aquele exemplo 
a que V. Exª reportou. Temos de entender aquilo que 
Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a luz; a 
vida, a verdade. Então, é a essa luz que V. Exª se refe-
re, contando o problema da irmã que, mesmo com os 
limites da visão do globo ocular, encontrou uma visão 
muito maior, que vê além da transcendência, que é a 
de fé em Deus, nosso Pai.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Aproveito para concluir, dizendo que tenho o 
maior respeito pela Marinha também, que se home-
nageia neste dia, porque foram os oficiais da Marinha, 
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Senador Acir, em diálogo comigo, no ano passado, que 
comigo construíram a redação final e o entendimento, 
em cima de um projeto da Senadora Marina Silva, dan-
do anistia definitiva a João Cândido. Então, parabéns 
a nossa Marinha, parabéns ao Almirante Negro, que 
foi anistiado mediante o movimento que o Senado fez 
junto aos oficiais da Marinha. Foi construído o enten-
dimento, e a lei foi aprovada aqui e, posteriormente, 
na Câmara dos Deputados.

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

– Ouvimos, então, o Senador Paulo Paim, que trouxe, 
como sempre, na tarde de hoje, temas importantes e 
relevantes para o nosso País.

Para uma comunicação inadiável, concedo a pa-
lavra ao Senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá. 
(Pausa.)

Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, passo a ler 
duas Mensagens da Presidência da República.

A Presidência recebeu a Mensagem nº 316, de 
2010 (nº 688/2010, na origem), do Presidente da Repú-
blica, submetendo à apreciação do Senado a indicação 
da Srª Delaíde Alves Miranda Arantes para exercer o 
cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga reservada a advogado, decorrente da aposenta-
doria do Ministro José Simpliciano Fontes de Faria.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gwurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 317, de 2010 
(nº 689/2010, na origem), do Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 

Sr. José Augusto Lindgren Alves, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanen-
te do Ministério das Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da 
Bósnia e Herzegóvina.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da República, 
as seguintes Mensagens:

– nº 318, de 2010 (nº 685/2010, na origem), que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
7, de 2008 (nº 108/2007, na Casa de origem, da 
Deputada Solange Amaral), que altera a redação 
do inciso II do art. 1.641 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), para aumen-
tar para setenta anos a idade a partir da qual se 
torna obrigatório o regime da separação de bens 
no casamento, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.344, de 2010; 

– nº 319, de 2010 (nº 686/2010, na origem), que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 13, 
de 2009 (nº 6.244/2005, na Casa de origem, da 
Deputada Sandra Rosado), que fixa critério para 
instituição de datas comemorativas, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.345, de 2010; e 

– nº 320, de 2010 (nº 687/2010, na origem), que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
122, de 2008 (nº 2.977/2004, na Casa de origem, 
do Deputado Eduardo Cunha), que altera a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, de forma a 
obrigar a realização de exames periódicos para 
avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibi-
lização de equipes de atendimento de emergên-
cia em competições profissionais, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.346, de 2010. 

Encaminhem-se à Câmara dos Deputados os 
respectivos autógrafos.

Arquivem-se os processados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 321, de 2010 
(nº 694/2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.182, de 
2005, encaminha o Relatório de Atividades da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil – ANAC, referente ao 
Exercício de 2009. 

É a seguinte a mensagem:

MENSAGEM Nº 321, DE 2010  
(Nº 694, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no inciso XL do art. 

8º da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no 
inciso XLI do art. 4º do Anexo I do Decreto nº 5.731, 
de 20 de março de 2006, encaminho a Vossas Exce-
lências o Relatório de Atividades da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC 2009.

Brasília, 9 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Mensagem nº 321, de 2010, vai à Comissão de 
Serviços de Infraestrutura e será encaminhado um 
exemplar à Câmara dos Deputados.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à Mesa 
para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 1.847, de 2010, do 
Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando 
que foi verificado erro material no texto dos autógrafos 
encaminhados ao Senado Federal referentes ao Pro-
jeto de Lei Complementar nº 352, de 2002, naquela 
Casa, que altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Es-
tados e do Distrito Federal sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação, e dá outras providências.

A Presidência esclarece que o referido Ofício en-
caminha autógrafos de Substitutivo da Câmara ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 240, de 2001-Complementar, 
anteriormente enviado a esta Casa como Emenda da 
Câmara ao referido Projeto.

Neste sentido, a Presidência recebe o expediente 
como Substitutivo da Câmara a projeto de lei do Sena-
do e determina a republicação dos autógrafos.

É o seguinte o substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 240, de 2001-Complementar, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali pre-
visto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei do Senado nº 184, de 2009, de iniciativa da 

Comissão de Assuntos Econômicos, que altera o art. 
12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para es-
tabelecer a necessidade de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos para a lavra de fontes de água 
mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada 
a fins balneários.

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

São lidos os seguintes:
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PARECER N° 1717, DE 2010

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de emenda 
à Constituição n° 43, de 2005, tendo como 
primeiro signatário o Senador Almeida Lima 
e outros Senhores Senadores, que convoca 
Assembleia Nacional Constituinte.

Relator: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) no 43, de 2005, cujo pri-
meiro signatário é o Senador Almeida Lima, e que tem 
por objetivo convocar uma nova Assembleia Nacional 
Constituinte, livre e soberana.

A PEC é constituída por três artigos. O art. 10 
determina a constituição, em 10 de fevereiro de 2007, 
de uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC) for-
mada pelos membros da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. O art. 2º dispõe que a Assembleia 
será instalada em sessão dirigida pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, na qual se procederá à elei-
ção do Presidente da ANC. Por fim, o art. 3º veicula a 
cláusula de vigência da emenda constitucional.

Na justificação da PEC, os autores, ao lado de,
procurarem refutar argumentos no sentido de 

que a convocação de uma nova ANC configuraria 
uma espécie de golpe, assinalam que a ordem cons-
titucional vigente reclama uma reforma integral, que 
contemple:

(i) a redefinição do pacto federativo, com 
o alargamento das competências dos entes 
subnacionais;

(ii) a remodelagem do processo legisla-
tivo e a revisão do regime constitucional das 
medidas provisórias;

(iii) a correção dos vícios do atual siste-
ma presidencialista;

(iv) a redefinição do Poder Judiciário;
(v) um novo regramento da saúde e da 

educação, que evite incorporar minúcias ao 
texto constitucional, o qual deve ter um cará-
ter principiológico.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
356 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
opinar sobre a matéria.

Diferentemente, do que ocorre com outras espé-
cies normativas, as emendas constitucionais estão su-
jeitas a um número menor de restrições materiais. Se 
urna lei qualquer entra em colisão com algum dispositivo 

constitucional, deve ser considerada nula, de acordo 
com o princípio da supremacia da Constituição.

Já no caso das emendas constitucionais, eventu-
al colisão se resolve, como regra, segundo o princípio 
lex posterior derogat legi priori. Se o constituinte 
derivado opta por disciplinar de maneira diversa de-
terminado tema constante do texto constitucional, a 
emenda aprovada revoga as disposições da Lei Maior 
com ela conflitantes.

Há, contudo, limites ao poder de emenda. A Carta 
Magna, em seu art. 60, § 4°, estabelece que não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, se-
creto, universal e periódico, a separação dos Poderes 
e os direitos e garantias individuais.

Além das limitações de cunho material, o mes-
mo art. 60, em seu § 10, veda a aprovação de emen-
da constitucional na vigência de intervenção federal, 
de estado de defesa ou de estado de sítio. De resto, o 
processo de emenda submete-se a rigoroso rito, com 
restrições de iniciativa e exigência de quorum qualifi-
cado de aprovação, entre outras exigências.

Como se vê, a própria Constituição definiu, no 
tocante à possibilidade de sua alteração, o quid, o 
quando e o quomodo. Quanto ao quid, tal definição 
se deu por exclusão, mediante o estabelecimento das 
matérias que não podem ser abolidas por emenda 
constitucional. Também no que se refere ao quando, 
a delimitação ocorreu de forma negativa, identifican-
do-se os períodos em que a aprovação de emenda é 
vedada. De seu turno, previsões como a de número 
mínimo de subscritores da proposta, o quorum de 
aprovação de três quintos dos membros de ambas 
as casas e a sujeição a dois turnos de votação dizem 
respeito ao quomodo.

Evidentemente, o texto do art. 60 da Lei Maior, 
como um todo, não pode ser suprimido ou alterado 
com o fito de reduzir as exigências e restrições nele 
contidas. Trata-se de uma limitação implícita ao poder 
de emenda, na ausência da qual o próprio sistema 
careceria de lógica.

Feitas essas digressões iniciais, cumpre examinar 
se a PEC no 43, de 2005, respeita o balizamento cons-
titucional do processo de emenda. E nossa conclusão 
é desenganadamente negativa. Qualquer tentativa de 
mudança da Constituição sem observância do proces-
so de reforma nela previsto se revela, por imperativo 
lógico, inconstitucional. Ou se entende que a Consti-
tuição é a lei máxima de uma comunidade política e, 
por consequência, deve ser observada inclusive pelo 
constituinte derivado, ou então se recusa validade à 
Carta Magna e se instaura uma nova ordem constitu-
cional. Pretender realizar uma reforma integral da Carta 
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Magna sob o pálio da ordem constitucional vigente no 
Brasil é que se revela inviável.

Ordenamentos constitucionais de alguns países 
preveem a possibilidade de reforma completa. A Cons-
tituição Espanhola de 1978 dispõe, em seu art. 168, 
ser possível a revisão total de seu texto, por proposta 
de dois terços de cada Casa do Parlamento. Nesse 
caso, proceder-se-á a novas eleições legislativas e a 
aprovação de novo texto constitucional dependerá do 
voto de dois terços de ambas as Casas do Parlamento 
eleito. Para entrar em vigor, o novo texto deverá ainda 
ser ratificado pelo eleitorado em referendo.

A Constituição brasileira de 1988 não admite so-
lução similar. Ela é bem clara ao eleger determinadas 
matérias como insuscetíveis de supressão. Não há, pois, 
como convocar uma nova assembleia constituinte livre 
e soberana sem se desrespeitar a Lei Maior.

Por outro lado, se, se entender contrariamente ao 
texto da PEC, que a assembleia teria poderes limita-
dos, devendo obedecer às regras estabelecidas pela 
Constituição para sua reforma, a proposição seria, no 
mínimo, supérflua e, portanto, injurídica, já que não há 
necessidade de designação expressa do Congresso 
Nacional para o exercício de funções que a Constituição 
já lhe atribui. A PEC não deixa, porém, espaço para 
essa interpretação. O que se pretende, sem dúvida, 
é que a assembleia esteja livre de quaisquer amarras 
ou condicionamentos previstos na atual Constituição, 
inclusive os de natureza procedimental.

O exercício do Poder Constituinte originário não é 
algo que possa ser banalizado. Ele aflora em momentos 
históricos decisivos, de erosão dos pilares da velha or-
dem constitucional, sendo, em grande parte dos casos, 
precedido de movimentos revolucionários.

Podemos relembrar que a convocação da ANC, 
que resultou na Carta Magna de 1988 foi feita no con-
texto da Aliança Democrática, pacto nacional que junto 
com Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Aureliano 
Chaves, tive a honra de chancelar permitiu a volta 
do Estado democrático de direito, de forma pacífica 
e serena.

Emenda constitucional que convoque uma as-
sembleia para elaborar nova Carta Magna não cons-
titui manifestação do poder constituinte derivado, se 
a Lei Maior a ser substituída não prevê tal hipótese. 
Bem por isso, em texto escrito em 1986, ao comentar 
a Emenda Constitucional no 26, de 27 de novembro de 
1985, que convocou a ANC responsável pela elabo-
ração da Carta de 1988, José Afonso da Silva (Poder 
Constituinte e Poder popular, São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 78) assinalou:

O ato convocatório foi o resultado de urna con-
jugação de vontades: Presidente e Congresso. É de 

reconhecer, contudo, que, a rigor, não se trata de 
emenda constitucional, pois a função desta consiste 
precisamente em manter a Constituição vigente com 
as modificações por ela introduzidas. No caso, é bem 
o contrário disso, pois a Emenda nº 26/85, convocando 
o Congresso Constituinte, caracteriza-se como um ato 
revolucionário, na medida em que põe em questão a 
ordenação constitucional existente. A Emenda nº 26/85 
não visa a manter e atualizar a Constituição vigente, 
mas à sua substituição por outra que há de ser elabo-
rada pela Constituinte que ela convoca.

Com efeito, a Constituição de 1967, alterada 
pela Emenda Constitucional no 1, de 1969, não previa 
mecanismos de sua substituição por uma nova Carta, 
em moldes como os do ordenamento constitucional 
espanhol. A menos que a própria ordem caduca pre-
veja a possibilidade de sua substituição por uma nova, 
a ação do Poder constituinte dirigida a isso deve ser 
considerada ilegítima, sob a perspectiva da Constitui-
ção supressa.

O fundamento de legitimidade da nova ordem 
depende inexoravelmente do sucesso das forças que 
conduzem o processo de sua instauração. Reside, 
pois, em fatores extrajurídicos. No caso de malogro, 
os protagonistas do movimento não passarão de in-
surretos, como didaticamente exposto por Kelsen. De 
acordo com o jurista (KELSEN, Hans. Teoria Geral do 
Direito e do Estado, São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 173), uma revolução:

Ocorre sempre que a ordem jurídica de uma co-
munidade é anulada e substituída, de maneira ilegí-
tima, ou seja, de uma maneira não prescrita pela pri-
meira ordem por uma nova ordem. Nesse contexto, é 
irrelevante saber se a substituição foi ou não efetuada 
através de uma insurreição violenta contra os indiví-
duos que até então eram os órgãos “legítimos” com 
competência para criar e emendar a ordem jurídica. É 
igualmente irrelevante saber se a substituição foi efe-
tuada através de um movimento emanado da massa 
popular ou através da ação de pessoas em postos go-
vernamentais. De um ponto de vista jurídico, o critério 
decisivo de revolução é o de que a ordem em vigor foi 
derrubada e substituída por uma nova ordem de um 
modo que a primeira não havia previsto.

O fundamento de validade da Constituição de 
1988 certamente não pode ser buscado na ordem 
constitucional anterior, que ela veio suplantar, mas 
sim nos aludidos fatores extrajurídicos, numa situa-
ção que reclama a criação de nova constituição, que 
consagre nova ideia de Direito, numa situação na qual 
o espírito do povo se transmuda em vontade social e 
reivindica a retomada do seu direitõ– fundamentalpri-
meiro, qual seja, o de manifestar-se sobre o modo de 
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existência política da Nação (SILVA, José Afonso da. 
Op. cit., p. 68). Vista exclusivamente sob o prisma da 
Constituição então vigente, a Emenda Constitucional 
n° 26, de 1985, deveria ser considerada inconstitu-
cional. Não foi invalidada porque era, na verdade, ato 
revolucionário expressão da vontade popular naquele 
momento histórico.

À luz dessas considerações, afigura-se-nos ine-
quívoca a desconformidade da PEC em análise com 
a Lei Maior, uma vez que ela dá ensejo à mudança 
da ordem constitucionat-de um modo não previsto na 
Carta Magna.

Assim, do ponto de vista jurídico-constitucional, 
não há outra solução senão rejeitar tal proposta, que, 
conquanto apresentada como se fora atividade do 
poder constituinte derivado, envereda por caminhos 
que somente ao poder constituinte originário é dado 
trilhar. E, diferentemente do que ocorreu nos anos da 
redemocratização, não se verifica atualmente uma 
situação constituinte, tampouco é possível identificar 
uma vontade popular de instauração de nova ordem 
política.

Com efeito, no Brasil de hoje, não vislumbramos 
motivos e condições para urna ruptura da ordem cons-
titucional vigente. Desde a redemocratização, nossa 
nação tem logrado superar os mais variados desafios, 

seja de natureza econômica, seja política ou social, sob 
a égide da Constituição vigente. E não cremos que o 
tenha feito apesar dela, mas sim, em grande medida, 
por causa dela.

Vivemos o mais longo período de estabilidade 
institucional da história republicana, sem golpes, que-
bra da ordem constitucional ou decretação de medidas 
restritivas da liberdade. Acabamos de experimentar o 
nono processo eleitoral consecutivo para Presidente 
da República, de forma ordeira e soberana.

As imperfeições identificadas no texto constitucio-
nal têm sido corrigidas mediante os mecanismos por 
ele mesmo concebidos. E não há por que supor que 
os problemas identificados pelos autores da PEC não 
possam ser equacionados com o uso de tais mecanis-
mos postos à disposição do constituinte derivado.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela rejeição da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 43, de 2005, nos termos 
do art. 133, ‘5? /II, do RISF, por inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente. – Senador Marco 
Maciel, Relator.
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PARECER No 1.718, DE 2010

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 463, de 2003, de autoria da Se-
nadora Serys Slhessarenko, que obriga os 
provedores de hospedagem da Rede Mun-
dial de Computadores (internet) a fornecer 
relação das páginas sob seu domínio, e dá 
outras providências.

Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator Ad hoc: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado 
no 463, de 2003, de autoria da Senadora Serys Slhes-
sarenko, que obriga os provedores de hospedagem 
da rede mundial de computadores (internet) ao forne-
cimento trimestral de relação completa das páginas 
hospedadas e dos responsáveis por sua elaboração ao 
Departamento de Classificações Indicativa do Ministé-
rio da Justiça, com o objetivo de identificar as páginas 
que contenham ou veiculem material sobre pedofilia, 
coibir a prática de pedofilia na internet e viabilizar a 
punição dos responsáveis por sua elaboração.

A proposição incumbe o Departamento de Clas-
sificação Indicativa do Ministério da Justiça de receber 
e encaminhar as denúncias de ilícitos cometidos na 
internet, provendo, em sua página principal, espaço 
para tal fim.

A iniciativa determina que os provedores de aces-
so à internet deverão incluir, em suas páginas iniciais, 
espaço para denúncia de casos de pedofilia, com a 
seguinte advertência: “Pedofilia é crime. Denuncie”.

Pelo projeto, o provedor de hospedagem que 
identificar páginas suspeitas de veiculação de material 
sobre pedofilia fica obrigado a mencionar o fato em seu 
relatório trimestral ao Departamento de Classificação 
Indicativa do Ministério da Justiça.

Finalmente, prevê a cominação de multas no 
caso de descumprimento desses dispositivos, agra-
vadas pela reincidência e culminando na cassação 
do alvará do infrator.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

A matéria insere-se no âmbito da competência 
privativa da União, podendo sobre ela dispor o Con-
gresso Nacional, com a sanção do Presidente da Re-
pública, nos termos dos arts. 22, IV, e 48 da Consti-
tuição Federal.

No que pese o grande mérito da iniciativa, que 
busca combater a hedionda prática da pedofilia e da 
divulgação, pela internet, de pornografia infantil, o 

projeto de lei contém insanáveis vícios de natureza 
jurídico-constitucional, conforme exporemos.

A Constituição Federal estabelece, no seu art. 
76, caber ao Presidente da República o exercício do 
Poder Executivo da União, competindo-lhe, com o 
auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 
da administração federal. No mesmo espírito, deter-
mina, no art. 61, § 1o, que leis que despontam so-
bre a gerência da administração pública federal são 
de iniciativa privativa do Presidente da República. A 
Emenda Constitucional no 32, de 2001, estabeleceu 
que compete privativamente ao Chefe do Poder Exe-
cutivo, mediante decreto, organizar e dispor sobre o 
funcionamento da administração pública, desde que 
não implique aumento de despesas nem criação ou 
extinção de órgãos públicos. Essa emenda inscreveu, 
também, como da competência privativa do Presiden-
te da República, extinguir funções ou cargos públicos, 
quando vagos (art. 84, VI, a e b).

A Constituição reserva ao Poder Executivo a ini-
ciativa de determinadas matérias levando em conside-
ração a maior capacidade desse poder para ponderar a 
oportunidade e conveniência da prática de atos afetos 
à gestão da coisa pública. A iniciativa reservada decor-
re do princípio da separação dos Poderes, consagra-
do no art. 2o da Constituição. Constitui usurpação de 
poder propor o Legislativo leis que são de iniciativa 
reservada do Presidente da República.

A doutrina é praticamente unânime em conde-
nar a apresentação de projetos autorizativos. Como 
exemplo, temos o ensinamento de Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho:

Admitir a convalidação do defeito de iniciativa 
é admitir a convalidação de ato nulo, é admitir que 
se distinga na Constituição entre o que é absoluta-
mente cogente e o que não o é (...). Por rigorosa que 
pareça, a nulidade é a única conclusão possível se 
se quiser resguardar a supremacia da Constituição. 
Do contrário, a supremacia da Constituição não seria 
absoluta, já que haveria a possibilidade de dispensá-
la, nesta ou naquela hipótese.

No mesmo sentido, Pinto Ferreira, em seu Co-
mentários à Constituição Brasileira, afirma que a 
falta de iniciativa do chefe do Executivo, quando se 
trata de competência reservada do Presidente da Re-
pública, não é sanável mediante sanção, assim como 
não o é o projeto de lei votado sem quorum. O vício 
de origem opera ex tunc, não podendo o ato de san-
ção convalidá-lo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
pacífica ao considerar as normas básicas de processo 
legislativo constantes na Constituição Federal como de 
observância compulsória. Em sede de julgamento de 
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Ações de Declaração de Inconstitucionalidade (ADI), 
contam-se às dezenas as ocorrências harmônicas com 
o voto do Ministro Celso de Mello ao relatar a ADI/MC 
no 1.391-2/SP, (DJ de 28-11-97):

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo 
de positivação do Direito, gerado pela usurpação do 
poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídi-
co de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete 
típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a 
infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do 
ato legislativo eventualmente editado.

Além disso, cabe apontar a provável injuridicidade 
da presente proposição, no que atine à sua eficácia. 
É mister que uma norma tenha, ao menos potencial-
mente, eficácia e executoriedade para atingir os fins 
a que se destina. A validade fática, ou eficácia, é, um 
dos elementos de aferição da juridicidade de uma nor-
ma. A norma será eficaz se tiver condições de atua-
ção fáticas, por ser adequada à realidade, e técnicas, 
por estarem presentes os elementos normativos para 
adequá-la à produção de efeitos concretos.

Ora, o projeto de lei analisado parece de muito 
difícil aplicação prática. Inicialmente, analisando a hi-
pótese de que algum organismo federal procederá ao 
exame do material enviado pelos provedores de acesso 
à internet de todo o País, tem-se que tal órgão rece-
beria, trimestralmente, relação completa das milhões 
de páginas ativas, da qual constariam apenas os en-
dereços das páginas iniciais de tais sites.

A mencionada lista nada traria sobre o conteúdo 
desses sites. Portanto, somente os sites que anun-

ciassem seu conteúdo no próprio título seriam detec-
tados. Aqueles que disfarçassem sua atividade por-
tando títulos inocentes e aqueles outros de conteúdo 
variado, que versassem também sobre pedofilia, não 
seriam descobertos, a não ser se “visitados”, o que, 
no caso concreto se afigura impossível em função de 
seu grande número.

A segunda vertente de consideração sobre a 
aplicabilidade do projeto solicitado refere-se ao locus 
criminis. O indivíduo pode abrigar suas páginas em 
provedores gratuitos do mundo todo, utilizando seu 
provedor local apenas para ter acesso à Rede. São 
inúmeros os domínios gratuitos, em todo o mundo, que 
fornecem espaço em disco, ao preço de propaganda 
adicionada em cada página ou e-mail.

Assim, além da inconstitucionalidade formal apon-
tada, de usurpação de competência do Poder Exe-
cutivo, o Projeto de Lei do Senado no 463, de 2003, 
parece conter injuridicidade que afeta profundamente 
sua eficácia, insanável mesmo por eventual emenda 
corretora ou supressiva, na forma do permissivo do art. 
101, § 2o, do texto regimental do Senado.

III – Voto

Em face de todo o exposto, o voto é pela rejei-
ção, por inconstitucionalidade formal e injuridicidade, 
do Projeto de Lei do Senado no 463, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Senador Demóstenes Torres, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais

....................................................................................
Art. 2o São Poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
....................................................................................

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO II 
Da União

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

IV – águas, energia, informática, telecomunica-
ções e radiodifusão;
....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembleias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84 VI b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 32, de 2001) 

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da divida mobiliária federal.
XV – fixação do subsidio dos Ministros do Su-

premo Tribunal Federal, observado o que dispõem os 
arts. 39, § 4o; 150, II; 153, III; e 153, § 2o, I.
....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

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

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

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

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

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

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
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aposentadoria de civis,reforma e transferência de mi-
litares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional no 18, de 1998)

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

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública.

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
no 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional no 18 de 1998)
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Do Poder Executivo

SEÇÃO I 
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Pre-
sidente da República, auxiliado pelos Ministros de 
Estado.
....................................................................................

SEÇÃO III 
Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela 
Emenda Constitucional no 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quan-
do vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional no 32, 
de 2001)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 150, 151, 152, 
153, 154 e 155, de 2010, da Presidente da Comissão 

de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
80, de 2008; 140, de 2003; 198 e 208, de 2005; 341, 
de 2009; e 76, de 2006, respectivamente.

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 150/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, com as Emendas 
n° 1-CAS a n° 3-CAS, em decisão terminativa, o Pro-
jeto de Lei do Senado n° 80, de 2008, que “Altera o 
art. 636 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943, para prever o recolhimento de percentual de vinte 
por cento da multa devida na interposição de recursos 
contra decisões administrativas, e dá outras providên-
cias”, de autoria do Senador Gilberto Goellner.

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

Of. n° 151/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado n° 140 de 2003, que “Altera 
o artigo 2° da Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 
2002, que autoriza condições especiais para o crédito 
de valores iguais ou inferiores a RS100,00 (cem reais), 
de que trata a Lei Complementar n° 110, de 20 de ju-
nho de 2001, e dá outras providências”, de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko.

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

Of. n° 152/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 198 de 2005, que 
“Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, para tornar obrigatória a oferta de modalidade 
de plano-referência sem cobertura de procedimentos 
obstétricos”, de autoria do Senador Paulo Paim.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Of. n° 153/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado n° 208 de 2005, que 
“Altera a redação do art. 58 da Lei n° 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para prever a obrigatoriedade da em-
presa em entregar ao trabalhador, quando da rescisão 
contratual, documento comprobatório do exercício de 
atividades sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física”, de autoria do Sena-
dor Paulo Paim.

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

Of. n° 154/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado n° 341, de 2009, 
que “Autoriza a criação dos Conselhos Federal e Re-
gionais de Leiloeiros Públicos Oficiais, regulamenta 
o exercício da profissão de Leiloeiro Público Oficial 
e dá outras providências”, de autoria do Senador 
Expedito Júnior.

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

Of. n° 155/10 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado n° 76, de 2006, que 
“Altera o caput do art. 59 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, 
de 1° de maio de 1943, para limitar a trinta horas 
mensais o número de horas extras prestadas pelos 
empregados e dá outras providências”, de autoria do 
Senador Valdir Raupp.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com referência aos Ofícios nº 150, 151, 152, 153, 
154 e 155, de 2010, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 

apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com relação aos Pareceres nº 1.712 a 1.714, de 
2010, das Comissões de Assuntos Econômicos; de 
Assuntos Sociais; e de Educação, Cultura e Esporte, 
sobre o Aviso nº 61, de 2008, a Presidência tomará as 
providências necessárias a fim de que seja solicitado 
ao Tribunal de Contas da União informações acerca 
dos desdobramentos do Acórdão nº 2.201/2008.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 171, de 2010, 
do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, comunicando 
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 528, de 2009.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 171/2010 – CCT

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, esta Comissão rejeitou, em cará-
ter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 528, de 
2009, de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador 
Renato Casagrande, que “Altera a Lei nº 11.652, de 7 
de abril de 2008, para determinar a cessão de sinais 
de eventos desportivos de interesse nacional para a 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nas condições 
em que especifica”.

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Com referência ao Ofício nº 171, de 2010, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.703, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que conclui pela prejudicialidade do Reque-
rimento nº 1.609, de 2009.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.717, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que conclui unanimemente pela rejeição, 
por inconstitucionalidade, da Proposta de Emenda 
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à Constituição nº 43, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Almeida Lima e outros Senho-
res Senadores, que convoca Assembléia Nacional 
Constituinte.

A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do 
Regimento Interno, determina que a matéria seja de-
finitivamente arquivada.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.718, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, concluindo unanimemente pela rejeição, por 
inconstitucionalidade e injuridicidade, do Projeto de 
Lei do Senado nº 463, de 2003, da Senadora Serys 
Slhessarenko, que obriga os provedores de hospeda-
gem da Rede Mundial de Computadores (Internet) a 
fornecer relação das páginas sob seu domínio, e dá 
outras providências.

A matéria foi despachada às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, cabendo à última a decisão 
terminativa.

Uma vez que o parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania foi unânime, esta Presi-
dência, em observância ao disposto no art. 101, § 1º, 
do Regimento Interno, determina que a referida pro-
posição seja definitivamente arquivada.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 142, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprova-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2009. 

É o seguinte o ofício:

Of. nº 142/2010 – PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
a Emenda nº 2-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 407, de 2009, que “Altera a Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), para criar o auxílio-tratamento à família com 
criança ou adolescente em tratamento de neoplasia 
maligna ou da Síndrome da Imunodeficiência  Adquirida 
(AIDS)”, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini.

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 (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com referência ao Ofício nº 142, de 2010, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 293, 296, 
298, 306 a 308 e 312, de 2010, do Vice-Presidente 
no exercício da Presidência da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento 
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor e 
posterior envio ao Arquivo, respectivamente, do Aviso 
nº 1.356, de 2010-TCU, na origem; e dos Avisos nºs 
54, 56, 65, 66, 67 e 71, de 2010.

São os seguintes ofícios:

Of. nº 293/2010/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° 1.356-Seses-
TCU-Plenário, de 25 de agosto de 2010, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo 
n° TC-013.537/2009-9, pelo Plenário do Tribunal de 
Contas da União, na Sessão Extraordinária de Cará-
ter Reservado de 25-8-2010, bem como do Relatório 
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O 
Acórdão em questão refere-se à operação de crédito 
autorizada pela Resolução n° 23, de 2009, desta Casa. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão 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 296/2010/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° 54, de 2010 
(n° 1.520-Seses-TCU-Plenário), de 8 de setembro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo n° 
TC-014.752/2010-7, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 8-9-2010, bem como do Relatório 
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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° 16, de 2010, desta Casa. O expe-
diente 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 298/2010/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° 56, de 2010 
(n° 1.640-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-016.969/2010-3, 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° 21, de 2010, desta Casa. O expe-
diente 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 306/2010/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° 65, de 2010 
(n° 1.747-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-029.588/2009-9, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 6-10-2010, 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° 46, de 2009, desta Casa. O expe-

diente 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 307/2010/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° 66, de 2010 
(n° 1.790-Seses-TCU-Plenário), de 6 de outubro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo n° 
TC-018.994/2010-5, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 6-10-2010, 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° 22, de 2010, desta Casa. O expe-
diente 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 308/2010/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° 67, de 2010 
(n° 1.792-Seses-TCU-Plenário), de 6 de outubro de 
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo n° 
TC-018.999/2010-7, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 6-10-2010, 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° 25, de 2010, desta Casa. O expe-
diente 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.
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Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 312/2010/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° 71, de 2010 
(n° 1.814-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-019.154/2010-0, 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° 30, 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 (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com a palavra o Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
uma das grandes preocupações que venho tendo duran-
te todo o meu mandato é com o oferecimento de con-
dições mais dignas de trabalho para os trabalhadores 
brasileiros, sem procurar impor exigências descabidas 
ou abusivas às empresas. Nesse sentido, apresentei, 
nos últimos anos, alguns projetos de lei a esta Casa, 
objetivando o aprimoramento da legislação trabalhista, 
todos sempre pautados por esse princípios.

Assim, quero me referir ao Projeto de Lei nº 335, 
de 2007, por meio do qual propus alterar o art. 818 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para atribuir 
obrigatoriamente ao empregador o ônus das provas 
documentais e periciais nos processos trabalhistas. 
Esse projeto aguarda, atualmente, inclusão na pauta 
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado para 
decisão terminativa.

Inspirada no Código de Defesa do Consumidor, 
essa proposição visa auxiliar o trabalhador sem con-
dições econômicas, no caso de necessidade de apre-
sentação de provas periciais, geralmente – é claro – 

onerosas. Em muitos outros casos, o empregado não 
tem acesso a documentos em poder do empregador, 
o que dificulta a defesa das suas alegações. Em am-
bas as situações, a iniciativa busca oferecer ao em-
pregado melhores condições de defesa nos dissídios 
individuais.

Também se encontra na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, igualmente em caráter terminativo, 
outra das proposições que fiz a esta Casa no interesse 
do trabalhador brasileiro. Trata-se do Projeto de Lei do 
Senado nº 451, de 2008, que propõe alterar a CLT para 
cumprir o que dispõe o inciso IX do art. 7º da Constitui-
ção Federal. Esse dispositivo constitucional determina 
que a remuneração do trabalho noturno seja superior 
à do trabalho diurno, inclusive nos casos de reveza-
mento semanal ou quinzenal. Propus, no projeto que 
apresentei, um acréscimo de, pelo menos, 20% sobre 
o valor da hora diurna.

Além disso, nesse mesmo projeto, procurei dar 
melhor redação ao § 5º do art. 73 da CLT para que, na 
prorrogação da jornada noturna, a hora excedente, se 
já incluída no período diurno, seja reduzida e acrescida 
de adicional de 50%. Propus também a consagração 
em lei do entendimento do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) de que o adicional noturno, quando pago 
com habitualidade, passa a integrar o salário do em-
pregado para todos os efeitos, conforme a Súmula nº 
60 daquele Tribunal.

Ainda na linha de raciocínio de transformar em 
lei a jurisprudência firmada pela Justiça do Trabalho, 
apresentei o Projeto de Lei nº 470, de 2008, destinado 
a alterar o art. 1º da Lei nº 4.090, de 1962, para inte-
grar a remuneração do serviço suplementar habitual 
ao cálculo da gratificação natalina.

Para efeito desse cálculo, sugeri que fossem 
consideradas habituais as horas de serviço extraor-
dinário quando prestadas em mais de 50% dos dias 
trabalhados no ano, ou na maior parte dos dias dos 
contratos quando estes durarem menos de um ano. 
Atualmente, esse projeto se encontra aguardando in-
clusão em pauta na Comissão de Assuntos Sociais 
para decisão terminativa.

Também em pauta, Srs. Senadores, para decisão 
em caráter terminativo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, uma vez que já foi 
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, está o 
Projeto de Lei do Senado nº 296, que apresentei no 
ano passado, nesse mesmo sentido de ampliar a pro-
teção ao trabalhador brasileiro.

Esse projeto objetiva aprimorar o art. 71 da Lei 
de Licitações e Contratos, a Lei nº 8.666, de 1993, atri-
buindo responsabilidade subsidiária à Administração 
Pública no que diz respeito aos encargos trabalhistas 
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resultantes da execução de contrato de terceirização 
ou de intermediação de mão de obra.

O pressuposto para apresentação dessa propo-
sição é que cabe ao Poder Público fiscalizar o cumpri-
mento da legislação trabalhista nos contratos em geral, 
o que o torna, em razão disso, ainda muito mais obri-
gado a essa vigilância nos contratos que ele próprio 
tenha celebrado com terceiros, particularmente para 
contratação de pessoal.

Além disso, é importante notar que a Lei de Licita-
ções e Contratos, Senador Paim, já tona a Administra-
ção Pública solidária em relação aos débitos previden-
ciários decorrentes dos contratos por ela celebrados. 
Se a Administração Pública tem responsabilidade sobre 
os débitos previdenciários, é razoável supor que deva 
tê-la igualmente com os débitos trabalhistas. De minha 
parte, não vejo motivo para tal diferenciação.

Por último, mas não menos importante, submeti 
ao exame do Congresso Nacional este ano o Projeto 
de Lei nº 101, com o objetivo de permitir o acesso do 
trabalhador estrangeiro de agência ou filial de empre-
sa brasileira localizada no exterior à nossa Justiça do 
Trabalho. Esse projeto se encontra hoje pronto para 
ser incluído na pauta da Comissão de Relações Exte-
riores, onde deve ser apreciado por determinação da 
Mesa Diretora do Senado.

Parece evidente que o § 2º do art. 651 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, ao excluir da aprecia-
ção da Justiça do Trabalho os pleitos de empregados 
estrangeiros de empresas brasileiras no exterior, não 
está em consonância com o inciso XXXV do art. 5º 
da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucio-
nal determina claramente que a lei não deve excluir 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito.

Embora esse anacronismo seja compreensível 
dada a concepção nacionalista do mercado e das re-
lações trabalhistas que presidiu a elaboração da CLT 
à época, parece forçoso adequar a lei ao mandamento 
constitucional, inclusive porque as empresas brasilei-
ras se expandiram e têm hoje filiais no mundo inteiro. 
Assim, penso que não seja mais razoável negar aos 
trabalhadores de outros países o direito de questionar 
as ações dessas empresas brasileiras perante a Jus-
tiça do Trabalho brasileira.

É com muita honra que concedo um aparte ao 
Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Papaléo Paes, falarei rapidamente, pois sei que neste 
momento nem seria permitido aparte. Mas quero di-
zer que gostaria de assinar embaixo de todos os seus 
projetos. Ninguém tem dúvida de que o trabalho notur-
no é muito mais desgastante do que o diurno. V. Exª 

elenca uma série de projetos para assegurar direitos 
para aquele que trabalha à noite. Também não tenho 
dúvida alguma de como, na área pública, é preciso que 
o empregador assuma responsabilidade pelo serviço 
terceirizado. Ele deveria estar controlando, fiscalizan-
do. Não controlou, não fiscalizou, assuma a responsa-
bilidade. Se o seu projeto for aprovado, com certeza, 
todo prefeito, todo governador, ou mesmo a União vai 
fiscalizar se o trabalhador, que é a parte prejudicada, 
a parte mais fraca, está recebendo seus direitos na 
empresa terceirizada. Se não estiver, o ente público 
terá de pagar. Por isso seu projeto é mais do que jus-
to, pois busca assegurar o direito do trabalhador que 
presta serviço em empresa terceirizada. Trata-se de 
uma série de projetos. Por fim, o último. Ora, o cama-
rada é de um outro país, está trabalhando aqui, vamos 
assegurar, até pelo princípio da isonomia, da igualda-
de, que ele tenha os mesmos direitos, no mínimo, que 
tem o trabalhador brasileiro, não é? Ou que prevaleça 
o que for mais vantajoso. Mas pelo menos aquilo que 
o trabalhador brasileiro recebe ele teria que ter asse-
gurado. Parabéns a V. Exª. Eu quero dizer, Senador 
Cavalcanti, que assim como assumi o compromisso 
com V. Exª em relação àqueles projetos, quero dizer, 
Senador Papaléo Paes, que vou cuidar com muito ca-
rinho também desses projetos de V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Paim. Creia que eu ia exatamente 
fazer essa referência, isto é, de que não seja o único 
privilegiado o Senador Cavalcanti, que assim merece; 
porém, eu peço também esse espaço que foi dado a 
ele, para que V. Exª acompanhe esses nossos proje-
tos que estão em tramitação na Casa, assim como os 
Senadores que vão continuar aqui, como a Senadora 
Fátima Cleide, o Senador Alvaro Dias, o Senador Su-
plicy, Senador Acir, enfim, que acompanhe com muita 
atenção e carinho esses projetos, que são importantes 
para o nosso País. 

Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a proteção aos direitos dos trabalhadores tem 
sido uma das minhas preocupações constantes ao 
longo deste mandato. Contudo, nunca busquei criar, 
irresponsável ou demagogicamente, direitos que não 
sejam razoáveis ou que aumentem excessivamente os 
custos das empresas, sempre pagos, no fim da linha, 
pelos consumidores de seus produtos ou serviços.

Procurei sempre, como já disse, aprimorar a legis-
lação usando o bom senso e a jurisprudência firmada 
pela Justiça do Trabalho, que resulta de decisões de-
batidas e sedimentadas, tomadas por ministros com 
profundo conhecimento dessa matéria. Mas meu tra-
balho nesse sentido teve a preocupação constante de 
que, nas relações trabalhistas, a parte mais fraca, o 
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trabalhador, ganhe condições mais dignas de presta-
ção dos seus serviços às empresas, contribuindo para 
o desenvolvimento social e econômico do País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pre-

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

– Pois não, Senadora.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Eu 

gostaria de solicitar a minha inscrição para uma comu-
nicação inadiável de interesse partidário.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não. A senhora está inscrita, Senadora Fátima 
Cleide.

Agora, com a palavra o Senador Roberto Ca-
valcanti, do PRB da Paraíba, por cessão do Senador 
Augusto Botelho.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço ao Senador Augusto Botelho a 
generosidade de ceder o seu espaço. 

Esses dias que faltam aqui, no Senado Federal, 
serão dias efetivamente disputadíssimos. Vários Sena-
dores, como foi o caso da semana passada, tiveram 
oportunidade de aqui prestar contas de suas atuações 
e foram aparteados por vários de nós. Sem dúvida isto 
acontecerá nesta semana, durante quase todos os 
dias. Não é o meu caso neste momento, porque não 
estarei fazendo discurso de despedida. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na sequên-
cia de pronunciamentos com os quais pretendo fazer 
uma espécie de inventário de meu mandato, retorno, 
mais uma vez, ao tema que, por sua magnitude e indis-
cutível significado que tem para meu Estado, abordei 
por seis vezes ao longo deste ano de 2010.

Tanta reiteração, Sr. presidente, se aplica e se 
justifica pelo alcance do tema, rigorosamente estraté-
gico quando se pensa na infraestrutura indispensável 
ao desenvolvimento regional e nacional. Refiro-me ao 
Aeroporto Castro Pinto, a grande porta de que dispõe 
a Paraíba para receber os visitantes.

Sabem todos do potencial turístico da região 
Nordeste. O mais extraordinariamente belo litoral bra-
sileiro, como é reconhecido por todos os que tiveram 
o privilégio de conhecê-lo ou desfrutá-lo, precisa ser 
adequada e convenientemente aproveitado. Explorar 
as potencialidades turísticas regionais com zelo, pro-
fissionalismo e consciência ambiental é fundamental 
para que essa atividade promova efetivo desenvolvi-
mento econômico e para que seus frutos possam ser 
partilhados pelo conjunto da população.

Ora, nas condições existentes no mundo contem-
porâneo, não se pode falar em turismo economicamente 
rentável sem que se ofereça aos viajantes, nacionais 
ou estrangeiros, conforto material, segurança e atra-
ções bem organizadas. Neste ponto, Sr. Presidente, a 
Paraíba se vê profundamente prejudicada. 

Nossa bela capital, João Pessoa, cidade conhe-
cida pelo apreço que devota ao verde e à preservação 
ambiental, é servida por um aeroporto cujas instala-
ções não conseguiram acompanhar as exigências que 
a passagem do tempo requer. Não me refiro apenas à 
falta de conforto que, com inteira justiça, incomoda os 
usuários, muitas vezes afastando-os do Estado.

A cada ano cresce o número de turistas que 
procuram a Paraíba, atraídos pelas belezas naturais 
e por tudo aquilo que mãos humanas souberam criar 
ou transformar, os quais, infelizmente, se veem tolhi-
dos pelas instalações acanhadas de nosso principal 
aeroporto.

Sr. Presidente, esse aeroporto foi construído há 
20 anos e há poucos anos sofreu uma reforma abso-
lutamente inadequada, haja vista que não possui nem 
mesmo um finger. Passageiros são embarcados e de-
sembarcados ao sabor do tempo: na chuva, ao sol, ao 
vento. Muitas vezes, descem e sobem escadas porta-
dores de deficiências e passageiros que viajam para 
tratamento de saúde, ou retornam desses tratamen-
tos. São desembarcados de forma brutal, antiquada e 
incompreensível, em um aeroporto que foi reformado 
há tão pouco tempo. Na verdade, a miopia, a falta de 
visão da Infraero à época foi extremamente danosa à 
Paraíba, porque nos almanaques da Infraero está como 
se fosse quitada uma obra relativamente recente.

Porém, hoje, as instalações desse aeroporto não 
permitem nenhum embarque ou desembarque normal. 
Para receber uma mala, Sr. Presidente, passa-se, às 
vezes, mais tempo no aeroporto do que no voo; para 
embarcar, muitas vezes as filas de espera saem do 
espaço físico do aeroporto e se estendem pela rua, 
a fim de abrigar os passageiros que estão tentando 
embarcar, fazer chek-in e colocar suas bagagens nas 
esteiras. Na verdade, Sr. Presidente, é lamentável a 
falta de visão, à época, para com o aeroporto da Pa-
raíba, o aeroporto de João Pessoa.

O mais grave, todavia, o mais preocupante é a 
inaceitável deficiência apresentada por nosso princi-
pal aeroporto no quesito segurança, sobretudo no que 
concerne às operações básicas de pouso e decolagem 
das aeronaves.

Assim, a fragilidade da estrutura aeroportuária 
paraibana, além de dificultar a movimentação de tu-
ristas, de cuja ingestão de recursos a economia local 
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tanto se beneficiaria, oferece sérios riscos à segurança 
de todos os que fazem uso do Castro Pinto.

Muitas vezes, questionada a Anac e a Infraero por 
mim, foi dito que, na verdade, o aeroporto era seguro 
e que, nos últimos anos, não houve nenhum acidente. 
Isso não é lógico, Sr. Presidente. Não ter tido um aci-
dente não significa que não estejamos na iminência 
de haver um acidente. Muitas vezes, em condições 
climáticas adversas, como o aeroporto está localizado 
na costa, no litoral da Paraíba, as chuvas de verão e 
as chuvas de inverno na madrugada, por exemplo, fa-
zem com que, na aproximação, as aeronaves tenham 
que arremeter. Nas aeronaves modernas, o processo 
de arremeter é complicadíssimo, porque muda toda a 
configuração da asa do avião, muda todo o conceito 
de voar das aeronaves. Então, essas aeronaves, sis-
tematicamente, têm passado por esse problema.

Comparativamente, Sr. Presidente, o aeroporto 
de Maceió – e Maceió é uma cidade do porte de João 
Pessoa –, desde o Governo Fernando Collor, teve as 
instalações de radares e de apoio e auxílio a pousos e 
decolagens lá instalados. Foram instalados em Maceió, 
com condições geográficas bastante similares, há mais 
de vinte anos, e o aeroporto de João Pessoa aguarda 
essas instalações técnicas até o dia presente.

Aparece agora, talvez, uma luz ao final do tú-
nel.

Sou levado a acreditar que a tecla na qual tenho 
sempre batido – na enérgica cobrança da remodelação 
do Aeroporto Castro Pinto, com sua efetiva transfor-
mação em aeroporto internacional – começa a ecoar 
e ser ouvida por quem tem poder de decisão.

A imprensa tem informado que a Presidente Dil-
ma Rousseff pretende remodelar totalmente o setor 
aéreo nacional. Para tanto, e torço sinceramente para 
que isso se concretize, ela estaria pensando em abrir 
o capital da Infraero à iniciativa privada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é ou-
tra coisa o que tenho defendido sempre. Aqui mesmo, 
desta tribuna, praticamente dei início à presente Ses-
são Legislativa abordando o crucial tema da deficiente 
estrutura aeroportuária de João Pessoa.

Foi assim que, logo no mês de março, dei início 
à campanha – da qual nunca me afastei e em relação 
à qual jamais esmorecerei – em prol da obtenção de 
recursos para a ampliação e melhoria do aeroporto da 
capital paraibana.

Na ocasião, apelei ao Governo Federal – fato que 
se repetiu reiteradas vezes no transcurso do ano – para 
a inclusão do Aeroporto Internacional Presidente Castro 
Pinto no Programa de Aceleração do Crescimento, o 
PAC, que tantos benefícios tem trazido ao Brasil. 

Não parei aí, Sr. Presidente. No último mês de 
abril, por exemplo, defendi enfaticamente a privatiza-
ção do sistema aeroportuário brasileiro, ao comentar 
matéria publicada pela revista Veja, corretamente in-
titulada “Insuportável peso de voar”. 

O que se discutia, então, era a generalizada de-
terioração da infraestrutura aeroportuária brasileira. 
Alguns meses depois, em outubro, ao analisar o atual 
cenário econômico-político-social do Brasil, voltei a 
enfatizar a urgente e necessária melhoria da infraes-
trutura básica do País.

Naquela oportunidade, ao apelar ao próximo 
Governo em favor da continuidade de investimentos 
no setor, propus – o que agora reitero – uma parceria 
público-privada para a reforma do Aeroporto Interna-
cional Presidente Castro Pinto.

Neste momento em que reforço minha luta pela 
completa e profunda reforma do mais importante aero-
porto da Paraíba, lembro que a questão da segurança 
aérea, que é um dos principais argumentos de minha 
campanha pela modernização do Castro Pinto, volta 
à berlinda em nosso País.

Afora os inúmeros problemas que envolvem o 
setor, incluindo trágicos acidentes que ceifaram tan-
tas vidas no passado recente, convivemos, agora, 
com outro tipo de problema igualmente grave: a falta 
de pilotos comerciais para uma aviação civil que não 
para de crescer. 

Eis uma questão séria, Sr. Presidente, que pre-
cisa ser enfrentada com urgência e disposição. A falta 
de pilotos gera, na verdade, um grande risco à aviação 
comercial. A precipitação na formação de pilotos, tam-
bém, igualmente, significa que pode estar havendo a 
inclusão de profissionais – responsáveis por nossa vida 
– com graves riscos para todos cidadãos brasileiros.

A formação de um piloto é cara e demorada, e, 
pelo que se comenta, inclusive pela divulgação na im-
prensa, nossas companhias aéreas não estão compre-
endendo a necessidade de se oferecer remuneração 
condigna a esses profissionais, ao lado de adequadas 
condições de trabalho.

Justamente por isso, são eles atraídos pelo exte-
rior, notadamente pelo mercado asiático, desfalcando-
se o Brasil de gente altamente especializada.

Não tenho dúvida quanto à gravidade do pro-
blema, especialmente por dizer respeito a uma área 
estratégica para o País. 

Espero que as autoridades competentes, nome-
adamente a Agência Nacional de Aviação Civil, mobi-
lizem-se no sentido de encontrar soluções viáveis, a 
exemplo da oferta de apoio financeiro, sob a forma de 
bolsa de estudo, para os jovens que queiram abraçar 
a profissão.
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O certo é que não se admite o estrangulamento 
de um setor tão vital para o desenvolvimento nacional, 
da mesma forma que é inadmissível o descuido com 
a segurança dos voos, o que inclui a indispensável 
modernização dos aeroportos.

Espero que minha voz seja ouvida e que meus 
insistentes apelos em prol das reformas do principal 
aeroporto da Paraíba sejam atendidos.

Com muita honra, cedo um aparte ao nobre Se-
nador Alvaro Dias. 

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ro-
berto Cavalcanti, V. Exª traz um tema oportuno. Pode-
mos abordá-lo em função da experiência pessoal de 
quem viaja semanalmente e vê o drama nos aeroportos. 
Nesse final de semana, vivi uma via-crúcis aeropor-
tuária: de Brasília a Goiânia, com atraso; de Goiânia 
ao Paraná, oito horas – é um vôo internacional, daria 
para ir à Europa. Isso não é possível. Estamos ainda 
antes da metade de dezembro. Não estamos falando 
ainda em Copa do Mundo de 2014. Haverá certamente, 
neste final de ano, o caos nos aeroportos. Aeroportos 
lotados, calorentos, irritantes! E o que vemos é que, 
dos 20 principais aeroportos do Brasil, 19 estão com 
gargalos sérios. E investimentos? Menos de 1% do 
que estava anunciado foi investido – os recursos es-
tavam provisionados. Então, há incompetência. Super-
faturamento de obras... O Tribunal de Contas obriga a 
paralisação. As obras ficam paralisadas. Isso significa 
incompetência! Não estamos só preocupados com a 
Copa do Mundo. Aliás, a cada dia que passa, fica a 
impressão de que reivindicar a Copa do Mundo para 
o País foi uma irresponsabilidade. Mas vamos deixar 
isso para lá, agora. Estamos falando no desenvolvi-
mento do País. Os portos já vivem um apagão, já há 
um apagão logístico nos portos brasileiros. Os aero-
portos, V. Exª descreve muito bem a situação em que 
se encontram. Portanto, nós temos de preocupar-nos 
é com o desenvolvimento econômico. Apagão logístico 
compromete o desenvolvimento econômico do País. 
É por isso que V. Exª tem razão, ao trazer esse tema 
com tanta insistência e ao se referir a outros eventos 
em que também cobrou, para que o Governo Federal 
não se esqueça de que isso também é prioridade e 
diz respeito ao desenvolvimento do Brasil. Parabéns 
a V. Exª.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço a V. Exª, combativo colega, Senador 
que tem demonstrado toda a sua competência no coti-
diano, com quem aprendi muito. Esta Casa trouxe para 
mim grandes ensinamentos, e a combatividade de V. 
Exª foi uma dessas lições de cidadania que aprendi. 

Tive oportunidade, esclareço o nobre Senador, 
neste ano de 2010, de visitar duas cidades encantado-

ras: Florianópolis e Vitória, no Espírito Santo. Em ambas 
encontrei uma situação de instalações aeroviárias de 
baixo, para não dizer de péssimo nível. Não merecem 
as duas cidades terem a estrutura de aeroportos que 
têm Vitória e Florianópolis. São duas extraordinárias 
cidades brasileiras. 

O nosso apelo vem mais diretamente à Paraí-
ba, Estado que estou tendo a honra de representar. 
Mas percebemos que algo de novo tem de ser feito. 
O modelo que foi concebido anteriormente não tem 
velocidade, para acompanhar o crescimento do País 
e o crescimento desse setor. 

Mais uma vez, reitero esse apelo, para que as 
estruturas aeroviárias do Brasil sejam repensadas; para 
que o aeroporto Castro Pinto, da Paraíba, seja moder-
nizado de forma decente, porque a Paraíba merece. É 
justo para com o Estado, e seria bom para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a to-
lerância quanto ao tempo. V. Exª é um gentleman na 
Presidência.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já fiz a minha 
fala, mas a delegação de líderes principalmente dos 
cegos chegou, neste momento, aqui.

Está entre eles o Mizael, que é um grande cra-
que mundial. Gostaria, se V. Exª me permitir, de falar 
da delegação que está aqui:

Estão presentes Jairo Fraga, advogado da OAB; 
Moisés Bauer, Presidente da Organização Nacional dos 
Cegos do Brasil; Ícaro Souza; José Antonio Freire, Te-
soureiro da OCB; Mizael Conrado, Vice-Presidente do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro; Tainá Peron, do Comitê 
Paraolímpico; Santos Fagundes e Luciano Ambrósio, 
que são, como eu falava antes, meus assessores do 
gabinete.

Eu só os cumprimento. Sei que eles têm de ir, 
agora, para a Câmara dos Deputados e que serão 
recebidos pelo Marco Maia. Eu, da tribuna, V. Exª é 
testemunha, mostrei o trabalho deles e também este 
livro Direitos Humanos em Braille, demonstrando toda 
a força da nossa gráfica.

Então, meus aplausos a eles e a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal.
Concedo a palavra, pela inscrição de liderança, 

ao Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias, do Paraná.
Vamos alternando, um Senador por ordem de 

inscrição, um pela liderança e outro para uma comu-
nicação inadiável.
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Agora, com a palavra, o Senador Alvaro Dias, 
do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, certamente, esta será uma semana 
de agenda cheia no Senado Federal, e devo aprovei-
tar esta segunda-feira para fazer a última análise do 
ano relativamente ao processo eleitoral concluído em 
outubro.

Não tenho dúvida em afirmar que essa foi uma 
eleição corrupta, talvez a mais corrupta de todas as 
eleições no Brasil. E olha que houve um esforço no Con-
gresso Nacional para a redução de despesas, com uma 
mini reforma eleitoral que se aprovou com o objetivo 
de reduzir despesas, eliminando aquelas referentes a 
showmícios, a outdoors, a placas enormes, a brindes, 
a camisetas etc. Mas, ao invés de constatarmos uma 
redução das despesas, verificamos que os orçamentos 
das campanhas eleitorais foram engordados. Não são 
poucas as denúncias que dizem respeito à corrupção 
eleitoral. Obviamente, estamos nos referindo a des-
pesas até desconhecidas, não contabilizadas. Mas há 
sérias denúncias de corrupção eleitoral que se somam 
à denúncia que formulamos relativa ao crescimento 
das despesas nesta campanha eleitoral.

Isso reforça a tese de que a responsabilidade 
prioritária do Congresso Nacional, a partir do próximo 
ano, será a reforma política, que interessa mais ao 
País do que aos políticos. Certamente, essa reforma, 
se interessasse mais aos políticos do que ao País, teria 
sido concretizada. Digo isso porque muitos imaginam 
que estamos aqui defendendo, em causa própria, uma 
reforma que nos possa ser benéfica. Não é o caso. En-
tendo que a reforma política beneficia o País, sobretudo 
se conferirmos à Nação um modelo capaz de reduzir 
a incidência da corrupção no processo eleitoral, já que 
a corrupção na administração pública quase sempre 
começa nas campanhas eleitorais. Portanto, a reforma 
política é indispensável.

O que particularmente constato – não disputei 
eleição neste ano e, por isso, talvez, eu tenha tido mais 
tempo para prestar atenção ao que vinha ocorrendo 
– é que as coligações são absurdas. Não se justifica 
aceitar coligações como aquelas que estamos pratican-
do no Brasil. Para as eleições proporcionais, busca-se 
coligação com o objetivo de beneficiar determinados 
partidos mais poderosos, somando votos. E acontecem 
situações estapafúrdias. O eleitor vota em alguém que 
tem um pensamento político à direita e elege alguém 
que tem pensamento político à esquerda, ou vice-ver-
sa. Para exemplificar, sem demérito aos que citarei, o 
eleitor vota em Tiririca e elege o Delegado Protógenes. 

Eu indagaria: o que tem a ver o Delegado Protógenes 
com o Tiririca? Certamente, nada.

Portanto, estabelecemos um cenário de contra-
dições imperdoáveis e revelamos uma incompetência 
sem precedentes, ao admitir que esse seja o proces-
so eleitoral vigente, com contradições, com contami-
nações irreversíveis, com vícios insanáveis, elegendo 
uma representação popular certamente com distor-
ções imperdoáveis.

E a coligação na majoritária? Há alguma relação 
entre partidos que ressalta a preocupação programá-
tica? Eu não diria de preocupação ideológica, porque 
os partidos políticos no Brasil se constituíram em si-
glas para registro de candidaturas. E não é inusitado 
ver alguém da extrema direita candidatando-se, por 
exemplo, pelo PCdoB. Isso já ocorreu. Vou evitar ci-
tar nomes, para não gerar constrangimentos, mas é 
o que ocorre. Essa é uma agressão à inteligência. É 
a dissolução do que há de programa partidário. É por 
essa razão que as pessoas desconhecem os progra-
mas partidários no Brasil. Há aqueles que se filiam no 
PSDB, o meu Partido, sem saber que o PSDB tem um 
programa da socialdemocracia, e muitos imaginam 
que o PSDB é um partido da direita. Há aqueles que 
se filiam no PPS, por exemplo, e mal sabem tratar-se 
de um partido que defende o socialismo.

Enfim, isso é o que ocorre no Brasil. Não se valori-
za o programa partidário, não há ideário, os programas 
são constantemente rasgados e atirados na lata do lixo 
da história política brasileira, e aqueles que respeitam 
o programa acabam sendo, até em determinados mo-
mentos, mal interpretados e, muitas vezes, são punidos 
porque respeitam o programa partidário.

Enfim, o que estou pretendendo dizer é que de-
vemos evitar a coligação na majoritária com o único 
objetivo de ampliar o tempo disponível no rádio e na 
televisão para a campanha eleitoral. Essas coligações 
têm tido, única e exclusivamente, este objetivo: aumen-
tar o tempo de televisão para o candidato a Governa-
dor, a Prefeito, a Presidente da República.

Essas coligações podem continuar ocorrendo, 
mas o partido não deveria levar seu tempo de televi-
são. Certamente, dessa forma, realizaríamos coliga-
ções mais coerentes programaticamente e evitaríamos 
as distorções gritantes que acabam, na continuidade, 
promovendo desentendimentos internos, a que assis-
timos, muitas vezes, nas campanhas eleitorais.

É evidente que, em relação à coligação na pro-
porcional, essa já é uma tese mais difundida, e o que 
se prevê é que não haverá mais, brevemente, a coli-
gação para as eleições proporcionais.

Propostas não faltam, como, por exemplo, a PEC 
nº 29, do Senador Jarbas Vasconcelos, que dispõe so-
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bre o fim das coligações para as eleições proporcionais 
e que está aguardando a inclusão na Ordem do Dia.

Vou conceder um aparte ao Senador Papaléo 
Paes, que sempre nos dá grande satisfação quando 
intervém nesta Casa.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro Dias, V. Exª nos traz um tema extremamente 
importante no processo democrático brasileiro, princi-
palmente quando fala sobre os programas partidários. 
Em nosso País, onde há algumas dezenas de partidos 
políticos, realmente, consegue-se dificultar a análise, 
por parte do eleitor, sobre a relação do seu candidato 
com o programa do seu partido político. O que vemos, 
por exemplo, na eleição majoritária? V. Exª fala muito 
bem. Dou um exemplo micro: no Estado do Amapá, 
quando começam as pré-convenções, começamos a 
ver o corre-corre. Então, o que vemos? Muitos partidos 
que são partidos carregados numa pasta, num colecio-
nador, debaixo do braço. Ali há um partido político que 
se está coligando, levando seu nome para, por exemplo, 
tentar eleger um governador, para tentar eleger seus 
deputados, enfim, para fazer coligação principalmente 
levando o tempo de televisão. Realmente, vejo que essa 
é uma das dificuldades relacionada a essa questão que 
podemos imaginar e que diz respeito a uma reforma 
política que venha a trazer benefícios para a evidencia-
ção da qualidade ou dos programas partidários. Vejo 
que precisamos, realmente, passar por essas altera-
ções. Esse é um caminho muito feliz, por intermédio de 
V. Exª, para tentarmos valorizar a questão partidária, 
que, hoje, realmente, está completamente alienada. Os 
partidos, normalmente, usam todo e qualquer artifício 
para eleger seus candidatos, para estes chegarem ao 
poder, mas, quando eles chegam ao poder, o descré-
dito é tão grande com seus programas, que eles mu-
dam completamente suas condutas. Senador, o grande 
exemplo disso vejo no Partido dos Trabalhadores. O 
Partido dos Trabalhadores nos deu o grande exemplo 
de que, quando se chega ao poder, vira-se uma coisa 
só, ou seja, despreza-se aquilo que foi trabalhado du-
rante décadas e décadas, para se adaptar àquilo que 
é mais conveniente a um grupo de pessoas que não 
representa o programa partidário. Parabéns a V. Exª! 
Continue lutando por esse processo, que é de grande 
valia para a democracia do País! Obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Papaléo Paes. Cada ponto que abor-
damos tem uma relação estreita com outros pontos. 
Quando afirmamos que as coligações, especialmente 
para as eleições majoritárias, têm por objetivo aumen-
tar o tempo de televisão, chegamos à necessidade de 
mudar também a utilização do tempo de televisão. Por 
que não transformar o tempo, em horário nobre, na 

televisão e no rádio, num espaço democrático para o 
debate entre os candidatos?

Quando falamos que a campanha se tornou cara, 
estamos dizendo que ela se tornou cara sobretudo em 
razão da produção dos programas de tevê e de rádio, 
que é onde se gasta mais, onde se gasta de forma 
exorbitante. Há marqueteiros que se julgam vitoriosos 
quando seu candidato vence; quando perdem, nunca 
são derrotados. Ou seja, a população é iludida, pois 
está votando em alguém que não existe, que é peça 
de ficção. O que existe é o marketing que está por trás 
dele, porque, supostamente, existe algum gênio trans-
formando a figura que é apresentada diante da Nação 
numa eleição presidencial.

Por isso, estou advogando: o horário de rádio e 
de tevê pode ser mais bem aproveitado em respeito a 
quem elege, deve ser utilizado para o debate entre os 
candidatos, sem os efeitos especiais produzidos pe-
los Spielbergs da política nacional, daqueles que se 
julgam os verdadeiros transformadores da realidade, 
que exploram o imaginário, que fazem com que a ficção 
prevaleça sobre o real e que geram uma extraordiná-
ria inversão de valores no País. Prevalece a mentira à 
verdade, e quem se elege pode acabar sendo a grande 
frustração, no amanhã, do povo que o elegeu.

Por isso, é indispensável esse debate no Con-
gresso Nacional. Isso diz respeito ao interesse do 
povo brasileiro, não ao interesse dos políticos brasi-
leiros. Esse debate é fundamental e tem de ter início 
no próximo ano.

É bom dizer, Senador Mão Santa, que, em um 
presidencialismo forte, como o nosso, somente quan-
do o Presidente da República se interessa pelo pro-
cesso de reforma, as reformas ocorrem. Esperemos 
que a Presidente eleita, Dilma Rousseff, tenha esse 
interesse, porque se trata de prioridade, e, certamen-
te, esse compromisso foi assumido durante a campa-
nha eleitoral.

Concedo um aparte, com satisfação, ao Líder do 
PDT, Senador Acir Gurgacz.

O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senador Al-
varo Dias, V. Exª traz um assunto da máxima impor-
tância para a política brasileira. A corrupção começa 
exatamente nas campanhas eleitorais, na hora em que 
alguns candidatos vão buscar o voto. Quando estes 
praticam o abuso do poder econômico, de forma di-
reta ou indireta, ali começa todo o ciclo de corrupção. 
Faz parte da pauta do PDT também essa importante 
reforma tributária. Houve problemas nessas eleições 
relacionados a alguns candidatos do PDT. Não vou citar 
aqui quais foram os Estados, mas, em praticamente 
todos os Estados do País, houve problemas relativos 
ao abuso do poder econômico. Algumas mudanças 
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foram feitas ao longo dos últimos anos, mas ainda 
não foram necessárias para trazer a questão política 
ou as regras políticas para a realidade brasileira, para 
aquilo que esperamos, para aquilo que a população 
brasileira espera de todos nós. Talvez, não somente o 
financiamento público seja necessário, mas também 
uma reforma ampla, para que possamos, realmente, 
fazer com que o pensamento do eleitor se transforme 
em eleição ou se transforme no resultado das eleições 
brasileiras, em nível municipal, estadual ou federal. O 
importante é que essa reforma aconteça, como disse 
V. Exª, logo nos primeiros meses do ano que vem. É 
uma necessidade nacional. Cumprimento V. Exª pelo 
pronunciamento desta tarde, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Acir. V. Exª sabe que a reforma políti-
ca é a matriz de todas as reformas, e, se ela ocorrer 
com êxito, certamente as demais se completarão com 
muito sucesso, com maior celeridade, da forma mais 
adequada possível, para atender o interesse coletivo. 
Estamos defendendo teses que já foram debatidas 
no Senado e até aprovadas. V. Exª fez referência ao 
financiamento público de campanha. Já deliberamos 
sobre essa matéria no Senado – tive a satisfação de 
ser o Relator, inclusive –, e houve uma aprovação no 
Senado. A proposta foi à Câmara e dorme sono pro-
fundo nas gavetas da outra Casa.

Com as questões essenciais da reforma política, 
sempre houve uma preocupação do Senado Federal. 
Antes, o Senador Sérgio Machado, do Ceará, foi Rela-
tor em uma Comissão. Aqui, sempre, houve a presen-
ça de Marco Maciel, muito interessado em questões 
referentes à reforma política, e há projetos de autoria 
dele, como, por exemplo, a Lei de Fidelidade Partidária, 
que passou pelo Senado. Há a cláusula de desempe-
nho, para uns, ou a cláusula de barreira, para outros 
– prefiro cláusula de desempenho –, que limitaria a re-
presentação de partidos no Congresso Nacional, que, 
portanto, limitaria o número de partidos beneficiados 
pelo fundo partidário e também nos espaços de rádio 
e de televisão, o que possibilitaria aquilo que pregamos 
anteriormente, ou seja, utilizar o espaço do rádio e da 
televisão para o debate durante a campanha eleitoral, 
porque haveria um número menor de candidatos pos-
tulando os cargos eletivos majoritários.

Portanto, essa engenharia legislativa é que ofere-
cerá o modelo compatível com as aspirações do nosso 
povo. O que importa dizer é que o modelo existente é 
superado, é retrógrado e é reiteradamente condenado 
nas urnas ou em qualquer pesquisa que se faça no 
País. A rejeição que há por parte da população, essa 
descrença generalizada em relação às instituições pú-
blicas, aos partidos políticos e aos políticos de forma 

geral tem origem exatamente em um modelo político 
que provoca desencanto na população do País. Essa 
descrença não somente afasta talentos da vida públi-
ca, que não se sujeitam a uma competição desigual, 
já que a máquina pública é utilizada arbitrariamente, 
já que o poder econômico se sobrepõe, muitas vezes, 
ao talento pessoal, mas também toma conta de quem 
vota, de quem elege, porque este percebe a fragilida-
de, a incompetência, a insuficiência do modelo político 
existente no País, que acaba se constituindo numa fá-
brica de blefes, com a inversão de valores sobrepondo-
se sempre, com pessoas ocupando funções para as 
quais não foram preparadas devidamente.

Enfim, Sr. Presidente, essa é responsabilidade 
nossa, do Senado Federal, é responsabilidade da 
Câmara dos Deputados, mas, acima de tudo, é res-
ponsabilidade da Presidente eleita Dilma Rousseff, 
porque é este o sistema: estamos sob a vigência do 
presidencialismo, e o Presidente da República é o maior 
legislador do País. Prerrogativas do Poder Legislativo 
foram subtraídas ao longo do tempo e continuam sen-
do subtraídas diariamente com a edição de medidas 
provisórias. A pauta é elaborada lá, do outro lado rua; 
a Ordem do Dia é imposta aqui.

Portanto, com o interesse da Presidente eleita 
Dilma Rousseff, poderemos fazer reforma política. Sem 
a participação efetiva, a articulação e a liderança do 
processo por parte dela, dificilmente haverá a reforma. 
Podemos até alcançar esse desiderato, mas isso é im-
provável. Prefiro acreditar que ela irá participar desse 
processo, articulando-o politicamente, liderando-o, para 
que se estabeleça aqui um grande debate, que extra-
pole os limites do Congresso Nacional e que chegue 
a todas as partes do País por meio dos segmentos 
organizados e dos especialistas em Direito Eleitoral. 
Mas não somente estes devem participar; todos aque-
les que se envolvem direta ou indiretamente com a 
organização da Nação devem estar atentos para uma 
nova realidade política que devemos construir com a 
reforma que haveremos de realizar, para que um novo 
modelo, moderno e compatível com as aspirações do 
nosso povo, possa vigorar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Acir Gurgacz, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após pronunciamento, como sempre brilhante, do Se-
nador AD, vamos chamar o próximo orador inscrito e, 
em seguida, para uma comunicação especial, o nosso 
Senador Edison Lobão. 
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Senador Acir Gurgacz, V. Exª desceu para usar 
da palavra na tribuna, em nome do PDT de Leonel 
Brizola. Logo depois, convidamos a falar, para uma 
comunicação inadiável, o nosso Edison Lobão, Sena-
dor e Ministro que engrandece esta Casa.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, 
Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores. 

Com muito prazer, estava na Presidência dos tra-
balhos, Senador Mão Santa, quando V. Exª falou sobre 
o dia de hoje, o Dia do Marinheiro. Quero lembrar que, 
na semana passada, fizemos uma sessão solene para 
comemorar o Dia do Marinheiro e o Dia da Marinha. 
Foi uma reunião muito bonita, com praticamente todas 
as pessoas importantes da Marinha: desde os mari-
nheiros até os principais almirantes. 

Ficam aqui os nossos cumprimentos, mais uma 
vez, aos marinheiros brasileiros.

Na semana passada, Presidente, abordei aqui 
rapidamente assunto da mais alta importância para 
o nosso País: o ensino público. Hoje, quero comen-
tar uma reportagem da Folha de S.Paulo referente a 
uma matéria publicada no jornal francês Le Monde da 
semana passada, mas atual. A reportagem foi publi-
cada no mesmo dia em que foi divulgado o resultado 
do Exame de Pisa 2009, que é realizado com os es-
tudantes da faixa de 15 anos de idade. O teste avalia 
conhecimentos em Matemática, proficiência na língua 
pátria e Ciências. O Brasil ficou em 53º lugar em um 
total de 65 países avaliados. 

Vamos, então, ao texto: “Le Monde diz que desi-
gualdades na educação são calcanhar de Aquiles do 
Brasil” é o título. 

O jornal francês Le Monde, em artigo 
publicado na terça-feira (dia 7) na Internet, diz 
que, apesar dos ‘muitos progressos econômi-
cos e sociais’, o Brasil estagnou em ‘uma área 
crucial’: a educação. Apesar disso, classifica 
como um ‘esboço de círculo virtuoso’ as polí-
ticas educacionais do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

O [jornal] [...] aponta que o ‘marasmo 
brasileiro’ é resultado, ‘em parte’, da ‘democra-
tização do ensino’ nos anos 1990. Segundo o 
jornal, ‘a mediocridade do ensino público’ é o 
ponto central ‘do problema’. O periódico cita os 
resultados brasileiros em relatórios da Unesco 
e no Ideb (Índice Nacional de Desenvolvimento 
da Educação). 

De acordo com o [jornal] [...], os pro-
fessores são ‘mal formados e mal pagos’. O 
‘Monde’ cita como exemplo o fato de ‘um em 
cada três professores de química’ e ‘somente 

um em cada quatro de física’ terem se for-
mado na área em que lecionam. O periódico 
francês lista outros índices, como a alta taxa 
de repetência escolar – em especial, no Nor-
deste [brasileiro]. 

A estrutura federal do Brasil (com três ní-
veis), afirma o jornal, ‘agrava os fenômenos’ – 
incentivando, por exemplo, casos de corrupção. 
‘Os controladores relacionaram as fraudes’, diz 
o ‘Monde’: superfaturamentos, propinas, servi-
ços não executados. ‘Muitos prefeitos preferem 
construir uma ponte ou uma estrada a dotar as 
escolas de conforto mínimo’, afirma.

Sr. Presidente, o raio X feito pelo famoso perió-
dico francês parece, a uma primeira vista, muito duro, 
exagerado. Mas a verdade, sabemos muito bem, é que 
ele é simplesmente correto e vai direto ao ponto. 

Na semana passada, eu citei aqui, no plenário, 
que os números conquistados pelo Brasil no Exame 
de Pisa não são suficientes para uma comemoração. 
Eles são estatisticamente positivos, mas não creio que 
representem muito mais do que uma melhora, como 
foi afirmado na revista britânica The Economist, um 
progresso de um estado desastroso para uma situ-
ação ruim... Para falar a verdade, estamos longe de 
chegarmos a uma situação satisfatória. Por isso, sou 
obrigado a discordar do Exmº Ministro da Educação 
Fernando Haddad, apesar de ele contar com todo o 
meu apoio. É que não há como concordar com ele, 
que, quando questionado sobre o nosso atraso com 
relação ao resto do mundo, disse: “Estamos em ritmo. 
Aquela história de que estaremos distantes do restante 
do mundo não está se confirmando”. Sou obrigado a 
discordar do Ministro, porque o resto do mundo tam-
bém está evoluindo, não é apenas o Brasil que está 
melhorando. 

Temos que considerar o Pisa como o que ele 
realmente é: um meio de avaliação e obtenção de 
informação e não um concurso que teria a finalidade 
nele mesmo. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Lobão. 
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Meu caro 

companheiro, eu estou longe de discordar de V. Exª e 
também não discordo dos jornais que cuidam dessa 
matéria. Porém, peço a V. Exª permissão para, pelo 
menos, admitir que, neste Governo, houve um avanço 
considerável na educação. E, mais do que isso: muito 
se reclama da falta de investimentos públicos na edu-
cação, mas isso não se dá no Brasil. O Brasil investe, 
hoje, cerca de 4.6% do PIB nacional em educação. 
Investe mais do que os Estados Unidos da América, 
investe mais do que os países da Europa. O Governo 
Federal é, por nós – assim o digo porque fizemos a 
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Constituição, nós a elaboramos –, obrigado a investir 
18% de todas suas receitas em educação. Os Esta-
dos e os Municípios, por igual, investem, por imposi-
ção legal, 25% de todas as suas receitas. Há, ainda, o 
ensino privado, que opera fortemente em nosso País. 
Portanto, definitivamente, não se trata de investimen-
tos públicos em educação; seguramente, está havendo 
uma gerência que está melhorando a cada ano, a cada 
passo, mas é ainda deficiente em nosso País. Eu não 
posso acreditar que, com investimentos tão vastos, tão 
largos, tão profundos, nossa educação ainda seja tão 
ruim a ponto de merecer críticas desses jornais inter-
nacionais. Cumprimento V. Exª por trazer esse assunto 
de fundamental importância para qualquer país, nota-
damente um País em crescimento como o nosso. Essa 
discussão é válida e é, seguramente, por meio dela que 
encontraremos caminhos para a solução desse grave 
problema nacional. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Eu que 
agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão. Quero di-
zer que concordo com V. Exª quando coloca que hou-
ve investimentos grandes e que há uma preocupação 
– maior ainda – do Governo Lula para com o ensino 
em nosso País. Não somente do nosso Presidente, 
mas, principalmente, do Ministro Fernando Haddad. 
Eu gostaria até de fazer uma colocação: entendo que 
o trabalho feito pelo Ministro deve ter sequência. Ali-
ás, não só deve ter sequência o seu trabalho, como 
deve ser por ele conduzido. Entendo que ele tem re-
presentado muito bem o Ministério da Educação e 
tem representado muito bem o Governo. Com certeza, 
grandes avanços aconteceram, mas muito mais nós 
precisamos, o Brasil precisa. E não dependemos ape-
nas do Governo Federal, pois temos as três esferas: 
Governo Federal, governo estadual e, principalmente, 
as prefeituras, por intermédio dos prefeitos, por inter-
médio dos secretários municipais de educação. Todos 
sabemos que a educação primária depende das pre-
feituras municipais. 

Seguindo:
Dessa forma, estar em 53º lugar no Pisa, com 

avaliações terríveis em Leitura, Matemática e em Ci-
ências, representam de imediato alguns fatores:

– os nossos estudantes têm dificuldade 
de aprendizado, caso contrário não teriam 
essa avaliação;

– os nossos estudantes têm baixa auto-
nomia de aprendizado, ou seja, têm dificulda-
des de aprender informações sozinhos, pois 
têm dificuldades na leitura. Dessa forma, não 
adianta dizer que o estudante tem Internet na 
escola e em casa se ele lê mal o que aparece 
na tela de seu computador; 

– os nossos estudantes vão mal em Ma-
temática e acabam escolhendo, em massa, 
as carreiras voltadas às áreas de Humanas, 
para fugir de números e cálculos. Isso causa 
um déficit até mesmo de professores nessa 
área, como foi apontado na matéria que li an-
teriormente; 

– os nossos alunos transformam-se em 
mão-de-obra pouco qualificada;

– esses alunos na faixa dos 15 anos, no 
Ensino Médio, desperdiçam o tempo e a chan-
ce de aprenderem a gostar do conhecimento. 
Daí, muitos dos poucos que chegam até a 
pós-graduação têm gerado teses de mestrado 
e doutorado inócuas, com pouco ou nenhum 
desenvolvimento científico. Nesse caso, es-
sas pós-graduações acabam representando 
apenas um certificado a mais para o cidadão, 
mas nada de prático para a economia e para 
a sociedade.

Meus amigos de Rondônia, meus amigos de todo 
o Brasil, não acredito que tratar dessa forma nossos 
estudantes, como média, seja uma forma muito dura 
de encarar o problema. Acredito realmente que preci-
samos olhar o resultado do Exame de Pisa e projetá-
lo para nossa realidade. Ele não é um dado isolado, 
mas é capaz de explicar situações como as que des-
crevi há pouco. 

Mas há um aspecto interessante em toda essa 
avaliação. A pontuação do Brasil é uma média das 
notas de nossos alunos. E, como toda média, ela tem 
variações para cima como também para baixo. Em 
nosso País, é fato termos médias elevadas, de Primei-
ro Mundo. Enquanto a nossa média nacional ficou em 
412 pontos em Leitura, 386 pontos em Matemática e 
405 pontos em Ciências, dados divulgados pelo Mi-
nistério da Educação mostram que na Rede Federal 
de Educação Básica a média é bastante superior: 528 
pontos. É mais do que a meta estabelecida para que o 
País alcance até 2021, e acima da média dos países 
da OCDE. Essas escolas são geralmente ligadas às 
universidades federais e funcionam como laboratórios 
de novas práticas pedagógicas para os cursos de for-
mação de professores.

De acordo com o Ministro Fernando Haddad, há 
uma receita para essas instituições federais. Ele diz: 
“É uma rede pequena, mas mostra que o setor público 
sabe oferecer boa educação, mas para isso você tem 
que remunerar bem o professor, investir em laborató-
rios, em educação integral. Esses são componentes 
do sucesso escolar”, completa o Ministro Fernando 
Haddad.
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Vamos fazer então uma pequena comparação: 
em Leitura, os alunos das escolas federais atingiram 
535 pontos; os da rede privada, 516; e os da pública 
não federal, 398. O desempenho em Matemática foi de 
521 pontos na rede federal; 486 na particular; e 372 na 
pública não federal. Em Ciências, as escolas federais 
ficaram com média 528; as particulares, com 505; e 
as públicas não federais, 392.

O resultado dessas unidades federais, integradas 
a universidades, os colégios militares e outras institui-
ções, é muito positivo e não ficam parados aí, como 
afirmamos há pouco. Esses resultados não existem 
apenas para estampar boletins. Eles têm consequ-
ências.

São os estudantes que obtêm esses resultados 
que acabam se destacando na produção científica, na 
gestão de negócios, na geração de métodos de pro-
dução e tecnologia. São esses estudantes que, trans-
formando-se em profissionais adultos e integrados ao 
mercado, fazem o motor da nossa economia.

Mas, Sr. Presidente, como não é difícil de consta-
tar, como até mesmo o nosso Ministro Fernando Haddad 
afirmou, esses estudantes são a minoria no Brasil.

Para ficar mais claro, os alunos das escolas parti-
culares e das unidades federais conseguem ao menos 
ler um texto e extrair sua ideia principal, identificando 
argumentos contraditórios e pouco explícitos. Também 
são capazes de relacionar informações com situações 
do cotidiano.

Estudantes da rede pública, levando em consi-
deração as suas médias no Exame, só entendem in-
formações explícitas e não são capazes de perceber 
trechos mais importantes numa leitura.

Srªs e Srs. Senadores, a verdade é que o Brasil 
cresceu 33 pontos na década mas ainda está “bem 
abaixo” da média dos países desenvolvidos. O Brasil 
caminha para ser a quinta maior economia do mundo, 
mas não conseguiu resolver o caos de sua educação. 
Essa situação é paradoxal. O que nos sustenta em 
posições elevadas no ranking da economia mundial, 
pelo jeito, é a adoção de tecnologias externas, a cus-
to alto, e pelo fato de que somos um grande produtor 
de matéria-prima. 

Mas, e se conseguirmos corrigir a discrepância 
da educação e nos tornarmos produtores de tecnologia 
e também de matérias primas, mas, desta vez, maté-
rias primas com beneficiamento? Onde quero chegar 
é que temos um modelo que está funcionando: o mo-
delo das unidades federais. O que está faltando para 
aplicar esse modelo no resto do País? 

Voltemos a um trecho da reportagem do jornal 
falando de nossa educação: 

Superfaturamentos, propinas, serviços 
não executados. Muitos prefeitos preferem 
construir uma ponte ou uma estrada a dotar 
as escolas de conforto mínimo.

Outra citação que faço aqui é do Ministro Ha-
ddad: 

Nenhum País [que tem alto desempenho 
educacional] paga [ao professor] menos que 
a média das carreiras com formação superior. 
[Pagamos] 40% a menos que a média no Brasil. 
É preciso convencer o país de que a carreira 
tem que ser valorizada.

A reportagem que traz essa citação do Ministro 
fecha esse comentário com a afirmação: 

Segundo os dirigentes das redes públi-
cas, aumentar o salário dos docentes represen-
ta um alto impacto na folha de pagamento e, 
por isso, é uma medida difícil de implantar.

Até quando vamos encarar salário de professor 
como gasto, como despesa? Entendo que isso é in-
vestimento. Investir no professor é investir nos nos-
sos alunos, é investir nos nossos jovens, é investir no 
nosso futuro.

Será que ainda não está claro o suficiente para 
a sociedade brasileira que a educação, a formação 
profissional, ética, científica, de nossos estudantes, 
de nossos desempregados que precisam se realocar 
no mercado de trabalho, que tudo isso é fator prepon-
derante para o nosso sucesso como País?

Será que é difícil entender que, caso tenhamos 
uma economia mais forte, com desenvolvimento pró-
prio de tecnologia, de riqueza, poderemos desinflar o 
Estado, reduzir impostos, desonerar o Poder Público 
de várias funções?

Com uma economia mais forte, a iniciativa privada 
toma conta de funções que hoje são prioritariamen-
te do Estado. Com uma rede privada estimulada pelo 
Estado veremos redução de custo, melhores salários 
e melhores resultados, automaticamente.

Teremos um Estado apto para fazer, gastando 
menos, aquilo que ele tem obrigação de fazer, como o 
saneamento público em todo o País, que é um grande 
problema brasileiro.

O que há de tão difícil em reproduzir a metodolo-
gia das unidades federais no resto do País? Temos que 
lidar todos os dias com prioridades, e as prioridades 
eleitas são aquelas que obrigatoriamente darão mais 
frutos ao nosso País.

Fomos eleitos pelo povo para representá-lo. Fo-
mos eleitos para administrar o País da melhor forma 
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possível, para que haja resultado para todos nós, bra-
sileiros.

A educação é nossa prioridade, porque o ser hu-
mano é a nossa prioridade. Investir em educação é ver 
resultados positivos já em oito, dez anos. 

Por isso, espero que o novo Plano Nacional de 
Educação (PNE), que será apresentado pelo Presidente 
Lula ao Congresso Nacional na quarta-feira, contem-
ple o País com as ferramentas necessárias para fazer 
essa verdadeira revolução educacional de que este 
País tanto precisa. Tal plano não é um plano de gover-
no, mas sim de Estado, que prevê ações ao longo de 
dez anos. Um plano ousado, que prevê a destinação 
de 7% do PIB nacional para o setor até 2020. Mas é 
preciso ousadia com o pé no chão e os olhos focados 
no futuro imediato e no futuro a longo prazo.

Era isto o que eu tinha para colocar na tarde de 
hoje, Sr. Presidente Mão Santa, a nossa preocupação 
com os nossos alunos, com o ensino público. Sabemos 
da preocupação do Presidente Lula e da nossa futura 
Presidente Dilma. Tenho certeza de que ela ajudará 
o nosso País nesse desenvolvimento tão importante, 
tão necessário do ensino público brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Acir Gurgacz, que representa o 
Estado de Rondônia e o PDT, de Leonel Brizola. Com 
a mesma filosofia de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro, 
ele se mantém atento aos problemas educacionais do 
nosso País, fazendo uma reflexão de grande utilidade 
ao Governo do qual ele é base aliada. Aqui representa 
a Liderança, na ausência do Osmar Dias. Quero dizer 
que está muito bem representado o PDT, de Leonel 
Brizola e Osmar Dias, com V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito, Senador Edison Lobão. Convido-o para 
a tribuna. V. Exª é convidado para fazer uma comunica-
ção inadiável. É bom V. Exª estar na tribuna, porque dá 
muita grandeza a esta Casa e à democracia. V. Exª foi 
um dos mais extraordinários governadores do Estado 
do Maranhão e, recentemente, em um momento difícil, 
foi Ministro das Minas e Energia, quando mostrou e 
afirmou para o Brasil uma competência que nós, vizi-
nhos do Piauí, já conhecíamos e aplaudíamos. V. Exª 
presidiu esta Casa em um dos momentos mais difíceis 
da nossa história. V. Exª a presidiu, atravessou turbu-
lências e entregou à Pátria um Senado fortalecido.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço ao meu eminente amigo e Presidente Mão 
Santa as palavras tão generosas com que, de hábito, 

cumula este seu modesto conterrâneo dos rincões do 
Piauí e do Maranhão.

Sr. Presidente, a partir do surgimento da Internet, 
do e-mail e de outros mecanismos eletrônicos, tornou-
se muito fácil a comunicação dos brasileiros com os 
seus representantes. Eu recebo diariamente dezenas 
de e-mails de conterrâneos meus e de brasileiros de 
outros Estados, que fazem observação sobre o en-
caminhamento da vida pública, algumas sugestões e 
até pedidos.

Hoje, recebi e-mail do meu conterrâneo Josias 
Ribeiro, de Matões, que me dá conta da precariedade 
da rodovia BR-226, que liga Timon, ao lado de Teresina, 
Piauí, Estado que V. Exª tão bem representa e honra 
essa representação, a Presidente Dutra, de Presidente 
Dutra a Barra do Corda, de Barra do Corda a Grajaú, 
e vai essa rodovia fundamental ser conectada com a 
grande Belém-Brasília, a BR–010. 

Essa rodovia, Sr. Presidente, foi projetada ainda 
no governo do Presidente Getúlio Vargas, iniciada no 
governo de Juscelino e, até hoje, não foi concluída, o 
que é profundamente lastimável.

Inúmeras vezes vim à tribuna desta Casa pedir 
ao Governo do meu País o prosseguimento e a con-
clusão dessa rodovia. Ela é de tal modo importante 
que, ao tempo em que fui governador do Maranhão 
e às expensas do governo do Estado, construímos o 
trecho que vai de Presidente Dutra até Barra do Corda. 
Foi totalmente asfaltado, com a presença animadora 
da engenharia do Exército, atendendo a um convite do 
governador do Estado.

Mas, Sr. Presidente, restam ainda cem quilôme-
tros para serem asfaltados do trecho de Timon a Pre-
sidente Dutra. E é isso que se reclama há décadas.

No governo do Presidente Sarney, uma parte 
desse trecho foi totalmente asfaltada, mas restou a 
outra, num total de cem quilômetros, que não tem 
sido possível, a despeito dos apelos que tenho feito 
junto ao Ministério dos Transportes. Não apenas eu. 
Recordo-me de que fui ao Ministro Alfredo Nascimen-
to, nosso colega aqui do Senado, pedir que tomasse 
essa providência.

Fomos eu, o Deputado Sétimo Waquim, a Prefeita 
Socorro Waquim e a Prefeita de Presidente Dutra, Ire-
ne Soares. O Ministro, como sempre, educado que é, 
prometeu-nos que tomaria uma providência, mas, em 
seguida, teve de deixar o Ministério, até por uma impo-
sição legal, para efeito de desincompatibilização.

Sr. Presidente, reitero o meu apelo ao Ministério 
dos Transportes, no sentido de que essa estrada seja 
concluída. E, à medida que ocorrer, isso redundará 
em benefícios para o próprio Brasil, não apenas no 
conforto dos motoristas, mas também na economia de 
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combustíveis e tudo o mais que decorre de uma boa 
rodovia implantada neste País.

É o apelo que venho trazer, em nome do meu 
conterrâneo de Matões, repito, Josias Ribeiro, e em 
nome de todo o povo do Estado do Maranhão e tam-
bém do Piauí, porque essa rodovia é de fundamental 
importância para toda a Amazônia brasileira e uma 
parte do Nordeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora é o Senador Eduardo Suplicy, como orador inscri-
to; e, depois, o Senador Neuto De Conto, que representa 
a mais bela história do MDB de Santa Catarina.

Neuto de Conto, do MDB “Manda Brasa”!
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Inter-

venção fora do microfone.) – “Manda Brasa”! Eu fui o 
fundador, em 1966.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu sei, eu sei. Você era irmão do Ulysses e adentrou 
o partido por Luiz Henrique, não é?

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Inter-
venção fora do microfone.) – Em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em conjunto.

Agora é o Eduardo Suplicy, que representa o PT 
do Estado de São Paulo, como orador inscrito; em se-
guida, Neuto De Conto, do PMDB desde sua origem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente Mão Santa, em 25 de fevereiro 
de 1999 - eu estava em meu segundo mandato como 
Senador -, apresentei o Projeto de Lei nº 2.661, de 
2000, ou PLS nº 65, de 1999, que institui a linha oficial 
de pobreza e estabelece que o Governo Federal deverá 
definir metas, ao longo do tempo, de progressiva erra-
dicação da pobreza e diminuição das desigualdades 
socioeconômicas, e dá outras providências.

O projeto continha cinco artigos e foi aprovado 
aqui, no Senado Federal, por unanimidade, nas diversas 
comissões – na Comissão de Assuntos Econômicos, 
na Comissão de Constituição e Justiça. E, finalmente 
aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, onde já 
passou por diversas comissões e tramita na Comis-
são de Constituição e Justiça, em fase conclusiva de 
votação.

Pois bem, para que eu pudesse elaborar esse 
projeto, levei em consideração as recomendações 
sobretudo de alguns grandes economistas, como An-
thony Atkinson, que, em seu livro Poverty in Europe, 
cita uma passagem de James Tobin, Prêmio Nobel de 
Economia em 1970, sobre o estabelecimento de uma 
medida oficial de pobreza.

Palavras de James Tobin:

A ‘Guerra Federal contra a Pobreza’, além 
de tudo o mais que foi realizado, estabeleceu 
uma medida oficial de prevalência da pobreza 
nos Estados Unidos. A adoção de uma medida 
quantitativa específica, apesar de arbitrária e 
questionável, terá conseqüências políticas du-
ráveis e de longo alcance. As administrações 
serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na 
redução da prevalência da pobreza medida ofi-
cialmente. Enquanto uma família for encontrada 
abaixo da linha de pobreza, nenhum político 
será capaz de anunciar vitória na guerra con-
tra a pobreza ou ignorar o conhecimento das 
obrigações da sociedade para com os seus 
membros mais pobres.

Em diversos países, instituiu-se uma linha 
de pobreza e observou-se a formação de uma 
consciência maior sobre a miséria. Na Irlanda, 
em 1997, foi adotada a Estratégia Nacional 
contra a Pobreza. Além de estabelecer um 
padrão de pobreza, criou-se uma meta para 
a sua redução. 

Conforme assinala Anthony Atkinson, no seu li-
vro de 1998:

No período de 1997 a 2007, a Estratégia 
Nacional contra a Pobreza deverá reduzir o 
número daqueles que são consistentemente 
pobres de 9 a 15% para menos de 5 a 10% 
de acordo com a ESRI (medida de pobreza 
irlandesa)”.

[Ora], no caso brasileiro, como estabelecer e em 
que medida se avançou no sentido de reduzir a pobre-
za e as desigualdades sociais? Quais são claramente 
as metas traçadas para o alívio da pobreza? Qual é a 
rapidez com que essas metas devem ser atingidas? 
Como proteger a população mais carente das políticas 
de ajuste econômico que levam à retração da econo-
mia e à redução do emprego?

Ora, Sr. Presidente, eu trago esse tema à baila, 
uma vez que neste final de semana, segundo noticiou 
a Folha de S.Paulo, no sábado, e O Globo, no domingo, 
a Presidente eleita, Dilma Rousseff, pretende criar uma 
linha oficial da pobreza: “Medida ajudaria a calcular o 
custo para acabar com a miséria no país, promessa 
de campanha da Presidente eleita.”

A matéria, de Vivian Oswald, diz:

A presidente eleita, Dilma Rousseff, vai 
criar uma linha oficial de pobreza para ampliar 
a política social do Governo, que terá crianças, 
regiões metropolitanas e comunidades isola-
das como focos, agora que o governo Lula 
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considera cumprida a missão de atender a 
pobreza ‘clássica’ do Norte/Nordeste. A linha 
ajudará a calcular o custo para acabar com a 
pobreza no país, inicialmente estimado entre 
R$9 bilhões e R$21,7 bilhões por ano. Esse é 
o principal nó para a presidente eleita cumprir 
sua principal promessa de campanha.

A equipe de transição já começou a fazer 
o cálculo do custo dessas políticas para os co-
fres públicos. Tudo vai depender do crédito ado-
tado para definir quem são e quanto ganham 
essas pessoas. Essa, segundo especialistas, é 
uma escolha política. Quanto mais alta a linha 
estipulada pelo governo, mais recursos deve-
rão ser desembolsados para garantir o peso 
mínimo de renda das famílias para tirá-las da 
extrema pobreza.

Se a linha de pobreza escolhida fosse de 
R$145 (como a usada pela Fundação Getúlio 
Vargas), o custo seria de R$21,7 bilhões. Mas, 
se for mais generosa para garantir, por exem-
plo, que todos recebam salário mínimo todo 
mês, o déficit passaria a R$314 bilhões/ano.

Identificar esse número sempre foi um 
dos maiores problemas para reduzir desigual-
dades no país. Somente com essa conta em 
mãos, o governo poderá buscar fontes para 
financiar a iniciativa. Integrantes da equipe 
de transição afirmam que, mantidos os 0,4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) que o governo 
gasta com o Bolsa Família anualmente, o custo 
do programa deva subir R$7 bilhões nos qua-
tro anos de governo Dilma, valor baixo para 
os seus resultados.

Estima-se em 28,8 milhões o universo 
de pessoas que poderiam ser consideradas 
miseráveis no país, segundo os critérios da 
Fundação Getúlio Vargas. Em 2003, eram 49 
milhões. Alagoas é o estado com maior pro-
porção de miseráveis no País em relação à 
sua população (34,96%).

Ora, Sr. Presidente, eu quero aqui anunciar que 
há uma boa nova, pois o projeto de lei que mencionei e 
apresentei aqui, Projeto de Lei nº 2.661, de 2000, que 
“institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o 
Governo Federal deverá definir metas de progressiva 
erradicação da pobreza e diminuição das desigualda-
des socioeconômicas”, tem agora o parecer conclusivo 
do Deputado José Genoíno.

Eu, aqui, leio seu relatório, pronto para ser vo-
tado. 

Eu gostaria de fazer um apelo à Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos 

Deputados, para que realize a votação desse projeto 
nesta semana conclusiva dos trabalhos do Congresso 
Nacional, antes, portanto, de encerrarmos os trabalhos 
legislativos. 

Diz o relatório do Deputado José Genoíno: 

Em exame o Projeto de Lei em epígrafe, 
originário do Senado Federal, de autoria do 
nobre Senador Eduardo Suplicy, que institui 
a linha oficial de pobreza e estabelece que o 
Governo Federal deverá definir metas de pro-
gressiva erradicação da pobreza e diminuição 
das desigualdades socioeconômicas, por meio 
da Mensagem encaminhada pelo Presidente 
da República ao Congresso Nacional na aber-
tura da sessão legislativa. 

O Autor, em sua justificação, alega que os 
números de desigualdade social e pobreza no 
país são alarmantes, a despeito dos objetivos 
fundamentais que regem a República Federa-
tiva do Brasil, definidos no art. 3º, III, da Cons-
tituição Federal, apregoarem a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades so-
ciais e regionais. Para tornar efetiva tal norma 
constitucional, faz-se necessário estabelecer 
uma meta explícita para redução da pobreza, 
pela definição de uma linha oficial de pobre-
za que servirá de parâmetro para as políticas 
públicas voltadas para o tema.

Na Câmara Alta [aqui, no Senado], a ma-
téria foi aprovada em caráter terminativo pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e pela Comissão de Assuntos Sociais.

Encaminhada a esta Casa para a revisão 
de que trata o art. 65 da Constituição Fede-
ral, a proposição foi distribuída, inicialmente, 
à Comissão de Seguridade Social e Família, 
para análise de mérito, onde foi aprovada por 
unanimidade, com uma emenda do Relator, 
que altera o conceito de linha oficial de po-
breza contido no art. 1º, parágrafo único da 
proposição. 

A seguir, o projeto foi examinado pela Co-
missão de Finanças e Tributação, que opinou 
pela não implicação do projeto e da emenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família 
com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e or-
çamentária.

Nesta Comissão [ou seja, na CCJ], o pro-
jeto já havia recebido parecer no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do então Relator, Dep. Odair Cunha. 
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Após a apresentação de voto no sentindo con-
trário por parte do Dep. Régis de Oliveira, o 
então Relator apresentou parecer reformulado, 
concluindo pela formulação de um substitutivo 
que sanaria as inconstitucionalidades existen-
tes na proposição original, o qual não chegou 
a ser apreciado pela Comissão. 

Esgotado o prazo regimental, não fo-
ram apresentadas emendas ao projeto nes-
ta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

É o relatório.

E prossegue o Relator José Genoíno: 

Cabe a esta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se pronunciar sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa do Projeto de Lei nº 2.661, de 2000, 
bem como da emenda aprovada na Comissão 
de Seguridade Social e Família [...]. 

A matéria em apreço é da competência 
comum da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios (art. 23, X – CF), cabendo ao 
Congresso dispor sobre normas gerais, com 
a sanção do Presidente da República (art. 
48 – CF).

No que tange à constitucionalidade da 
proposição, entendemos, na mesma linha de 
pensamento contida no Voto em separado 
apresentado pelo nobre Deputado Régis de 
Oliveira, que a proposição padece de alguns 
vícios quanto à iniciativa que a maculam. 

Nesse sentido, o art. 2º da proposição vio-
la o princípio da separação entre os Poderes, 
ao fixar obrigação ao Presidente da República 
para estabelecer metas a serem atingidas em 
seu governo no que se refere à erradicação 
da pobreza. Além disso, o art. 3º do projeto 
fixa prazo para o Presidente da República 
encaminhar ao Congresso Nacional as metas 
mencionadas pelo art. 2º do projeto.

Por último, o art. 4º do projeto fixa prazo 
para regulamentação da lei, o que também é 
inconstitucional, contrariando o já mencionado 
princípio da separação entre os poderes.

Tais inconstitucionalidades decorrem do 
fato de ser o projeto de autoria de parlamen-
tar, no qual é inviável a fixação de obrigações 
a serem cumpridas pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo. 

Outro vício da proposição, de natureza 
material, reside no art. 2º, §2º, ao delimitar a 
mensagem encaminhada ao Congresso Na-

cional pelo Presidente da República, pois o 
art. 84, XI, da Constituição já fixa o conteúdo 
da referida mensagem, que não pode ser al-
terado por lei.

O art. 2º, § 3º, é formalmente inconstitu-
cional, por versar sobre matéria que deveria ser 
tratada por meio de lei complementar, conforme 
exige o art. 165, § 9º, da Carta Magna. 

Os vícios acima apontados foram corri-
gidos pelo substitutivo apresentado anterior-
mente nesta Comissão pelo Deputado Odair 
Cunha e não votado, razão pela qual apresen-
taremos nova versão do aludido substitutivo 
como forma de sanar as inconstitucionalida-
des referidas. 

Não há reparos quanto à constituciona-
lidade formal ou material da emenda apro-
vada na Comissão de Seguridade Social e 
Família. 

No que tange à juridicidade, o projeto e a 
emenda aprovada na Comissão de Seguridade 
Social e Família harmonizam-se com o ordena-
mento jurídico vigente, não havendo qualquer 
impedimento à aprovação de todos.

Quanto à técnica legislativa, não há qual-
quer óbice à técnica legislativa empregada no 
projeto e na emenda aprovada na Comissão de 
Seguridade Social e Família, estando todos de 
acordo com os ditames da Lei Complementar 
nº 95, com a redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 107.

Em face do exposto, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técni-
ca legislativa do Projeto de Lei nº 2.661, de 
2000, e da emenda aprovada na Comissão 
de Seguridade Social e Família, na forma do 
substitutivo em anexo.

Eis o substitutivo do Relator Deputado José Ge-
noíno.

O Projeto de Lei nº 2.661, de 2000, institui a linha 
oficial de pobreza e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecida a linha oficial 

de pobreza, nos termos do decreto do Poder 
Executivo.

Parágrafo único. Considerar-se-á linha 
oficial de pobreza o rendimento anual mínimo 
necessário para que um grupo familiar ou uma 
pessoa que viva sozinha possa suprir os bens 
e serviços necessários para uma vida digna.

Art. 2º As políticas públicas de erradica-
ção da pobreza deverão conter metas nacionais 
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e regionais de redução do número de famílias 
e pessoas que estejam vivendo abaixo da linha 
oficial de pobreza a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, em 15 de dezembro 
de 2009.

Portanto, faz um ano que este parecer foi lavrado 
pelo Deputado José Genoíno.

Assim, Sr. Presidente, reitero aqui meu apelo para 
que a Câmara dos Deputados possa logo votar essa 
matéria e, na medida do possível, agora, nesta semana 
final de trabalho, pois, assim, cumpriríamos, inclusive, 
a aprovação de lei que ajudará a Presidente eleita, Dil-
ma Rousseff, a bem definir e cumprir a sua meta de 
erradicação da pobreza absoluta em nosso País.

É importante ressaltar que o Presidente Lula, 
ainda hoje pela manhã, observou que, durante esses 
oito anos de governo, foi possível tirar da condição de 
pobreza absoluta, de miséria, aproximadamente 28 
milhões de brasileiros. Ele também ressaltou o quanto 
tem garantido uma renda mínima a, agora, 12,9 mi-
lhões de famílias mais humildes, beneficiando mais 
de 50 milhões de pessoas. O mercado de consumo 
de massa, que reúne 53% do País e 46% da renda 
nacional, redefiniu a bússola da economia e o rosto 
da economia nesse processo.

Mas é preciso avançarmos, pois ainda somos 
um dos países com maior desigualdade socioeconô-
mica no mundo.

Assim, eu tenho a convicção de que a aprova-
ção desse projeto de lei significará um apoio muito 
grande à equipe de transição constituída pela Presi-
dente Dilma Rousseff, na qual estão pessoas como o 
Deputado Antonio Palocci, o Deputado José Eduardo 
Martins Cardozo, o Sr. Giles Azevedo, o Ministro Paulo 
Bernardo e outros tantos, inclusive o agora anuncia-
do Secretário Executivo do novo Ministro da Fazenda, 
que será o mesmo, no caso, Guido Mantega. Todos 
esses que compõem a equipe de transição, certa-
mente, compreenderão a relevância desse projeto de 
lei. Obviamente, a linha oficial de pobreza, conforme 
estava no projeto original, será confeccionada com a 
colaboração do IBGE e do Ipea.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão 
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Com a palavra, agora, o orador inscrito, Senador 
Neuto de Conto.

Neuto de Conto representa o PMDB de Santa Ca-
tarina. Ele é um dos fundadores do PMDB, do tempo 
do MDB de Ulysses Guimarães. Gozou e desfrutou da 

intimidade do grande líder e fundou, praticamente, uma 
cidade: São Miguel do Oeste, uma região. Foi legislador 
muitas e muitas vezes, Deputado Estadual, Deputado 
Federal Constituinte, hoje Senador da República, e 
vem de uma missão do Senado na Antártida. 

Além de político, Gilvam Borges, é um empresá-
rio de sucesso, que fez a riqueza do oeste de Santa 
Catarina. Recentemente, publicaram um livro sobre a 
vida dele. É cativante e estimulante, um exemplo de 
sonho que se tornou realidade.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Mão Santa, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, realmente, é o livro Muito Além do Meu Sonho, 
que trata da trajetória da minha jornada. Foi com muita 
alegria que o fiz chegar às mãos de V. Exª.

Hoje, assomo a esta tribuna para falar alguma coi-
sa do que representam as nossas Forças Armadas. 

Um ditado diz que ver vale mais do que ler mil 
vezes. Outro, que também se faz presente, diz que só 
sabe mandar quem sabe fazer. De acordo com essas 
teses, procurei, neste mandato, atender a convites fei-
tos há algum tempo. 

No ano passado, visitei o Centro de Lançamento 
da Barreira do Inferno, local significativo e importante, 
que trata da área espacial, coleta de dados, pesquisa 
de desenvolvimento com a política nacional de desen-
volvimento de atividades especiais. 

Estive também, nesse mesmo ano, no Centro de 
Lançamento de Alcântara, a convite da Força Aérea 
Brasileira, onde importante missão realiza um trabalho 
fantástico, principalmente na pesquisa de lançamento 
e dos fatos em que se avança.

Neste ano, a convite da Marinha, visitamos a 
Base Almirante Castro e Silva, em Niterói, Rio de Ja-
neiro, onde tivemos a oportunidade de embarcar em 
um submarino da classe Tupi. Durante seis horas e 
meia, ficamos submersos no mar, na costa do Rio de 
Janeiro, para conhecer essa atividade tão importante, 
principalmente neste momento em que o Brasil avança 
cada vez mais na conquista do pré-sal. O Governo e 
as Forças Armadas têm de nos dar não somente se-
gurança, mas, principalmente, a proteção das nossas 
riquezas.

A convite da Marinha do Brasil, participamos, na 
última semana, de um evento extraordinário, importante 
e significativo do Gabinete do Comandante da Marinha, 
que nos convidou para visitar a Antártica. 

Lá fomos com vários convidados, entre eles o 
General de Divisão Marco Aurélio, Diretor de Forma-
ção e Aperfeiçoamento; Tiago Falcão, Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento; Josebel, asses-
sor do Deputado Tadeu Filippelli; nosso comandante, 
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Capitão de Fragata Flávio Costa; e o Capitão-Tenente 
Marcos Aurélio, Assessor Adjunto de Acordos Admi-
nistrativos. 

É lógico que, nessa missão, foram algumas deze-
nas de pesquisadores, assessores e, principalmente, 
militares. Fomos conhecer, com profundidade, esse 
continente gelado, continente branco, um continente 
da Humanidade, o Continente da Antártica. 

O Programa Antártico Brasileiro, Proantar, vem 
desde 1982 ou 1983. 

É importante que o Brasil mantenha quase 60 
pessoas na base brasileira Comandante Ferraz, na 
Antártica. Lá, elas atuam na pesquisa da fauna, da 
flora, dos mares, do gelo, e nos ofereceram, nesses 
30 anos de ações, alguns avanços fantásticos. Lá, elas 
não está sós. Em vários pontos da Antártica, estão 
outros países, como Chile, Rússia, China e Argenti-
na. Cada um desses países tem a sua base e os seus 
pesquisadores.

Essa região tão exótica é fantástica e empolgan-
te, e nela nós encontramos, eminente Senador Gilvam 
Borges, 14 milhões de km² de gelo. A sua profundidade 
média é de 2.700 metros, variando de 2.200 metros a 
4.400 metros, para se ver a espessura. No período do 
inverno, o gelo avança mil quilômetros ao seu redor, pelo 
mar, e congela também as águas marítimas, passando 
a haver mais 18 mil km² de áreas congeladas. 

Nesse quadro, encontram-se todas as dificulda-
des possíveis para se viver, pois o frio é intenso. Lá 
estivemos a 40 graus abaixo de zero, mas podem ser 
até 90. O vento, que estava a mais de 100 km/hora, 
chega a 200 km/hora. Não chove nem um dia por ano, 
por isso se mantém o gelo. Lá, busca-se toda a expe-
riência num ambiente totalmente diferente do que a 
humanidade conhece e com que convive em todos os 
países do mundo. 

Foi muito importante conhecer esses dados, de 
tanta importância para a nossa cultura, mas o que me 
chamou muito a atenção foi conhecer os pesquisadores, 
pessoas voluntárias, treinadas para viver um ano sem 
sair, sem voltar, em um continente branco, gelado, um 
continente da humanidade, pois ele não tem nação do 
mundo; todos participam das pesquisas.

Essa bióloga, que trabalha isoladamente em uma 
pequena barraca, onde aquece seu alimento e, sozi-
nha, solitária, pesquisa as aves no seu dia a dia para 
o seu acompanhamento, trouxe-nos uma informação 
muito importante: a de que o pinguim tem gripe hu-
mana. E mais: encontrou-se pinguim com a influenza 
que matou milhares de pessoas no Brasil e no mundo. 
Nessas pesquisas poderão ser encontradas soluções 
técnicas, soluções verdadeiras para a medicina e, con-
sequentemente, para o ser humano.

Por isso, essa caminhada e essa jornada, em que 
esse pequeno grupo de convidados, acompanhado 
de técnicos e de pesquisadores das universidades e 
de militares que lá prestam seus serviços, deixaram-
nos uma impressão fantástica de desprendimento, de 
expressão de vontade e também de buscar vencer 
em uma das áreas mais distantes, mais difíceis, mais 
íngremes que se possa admitir, e não somente para 
viver, mas para trabalhar e buscar a pesquisa para a 
humanidade.

Por isso, eu quero homenageá-los, nesta tribu-
na, hoje, que é o Dia do Marinheiro, pois lá são eles 
que nos atendem.

Para se ter uma ideia mais próxima, para che-
garmos à Antártica, nós gastamos: do Rio de Janeiro 
a Pelotas (no Rio Grande do Sul) – local onde se re-
cebe todo o fardamento para se viver naqueles locais 
–, três horas; seis horas, de Pelotas para chegarmos 
a Punta Arenas, no Chile; e mais três horas, do Chile 
–sempre de avião, um Hércules –, para chegarmos 
à base chilena, único aeroporto que há na Antártica. 
Foi nesse aeroporto, Presidente Eduardo Frei, que 
pousamos. Depois, precisamos de mais três horas, 
por meio de navio, para chegarmos à base brasileira. 
Consequentemente, as dificuldades são de tal ordem, 
de tal monta que, primeiramente, temos de ter muita 
compreensão, muita visão e certamente muita deter-
minação para lá chegarmos. 

Neste Dia do Marinheiro, quero aplaudir, ho-
menagear e cumprimentar a todos que trabalham no 
Continente Antártico, mas também dizer, a cada um 
com quem estivemos que recebam nossos aplausos, 
nosso reconhecimento e nossos cumprimentos por 
tudo o que fazem em nome do Brasil, quer sejam os 
pesquisadores, quer sejam os coordenadores, quer 
sejam aqueles da área militar, ou mesmo aqueles 
que, como eu, inclusive, vão para lá para aprender, 
para conhecer. Então, depois de conhecer e depois 
de ver, podemos aqui aplaudir, homenagear e cumpri-
mentar aqueles que atuam em uma área tão difícil em 
defesa dos interesses do Brasil e da humanidade em 
um continente fantástico, em um continente onde não 
se pode chegar a não ser por essas missões oficiais, 
com toda a estrutura e o conhecimento para adentrar 
e para sair.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
agradeço a oportunidade e novamente expresso meus 
aplausos a toda a comitiva, principalmente àqueles 
que lá trabalham.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Gilvam Borges, quer usar da palavra? V. Exª 
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que representa, com grandeza, o PMDB e o Estado 
do Amapá. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Fora do 
microfone.) – Assumirei a Presidência para que V. Exª 
faça o seu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desiste?

Então, convido V. Exª a assumir a Presidência, já 
que chega aqui esse ilustre representante do povo, o 
ex-Senador Chiquinho Escórcio, que nos honra com 
sua presença na Mesa do Senado. 

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Gilvam Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, V. Exª dispõe da palavra 
por 10 minutos. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gilvam Borges, que preside esta reunião de segunda-
feira, Parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros 
que nos assistem pelo sistema de comunicação do 
Senado, hoje, 13 de dezembro, o Brasil comemora o 
Dia do Marinheiro.

Pela Marinha do Brasil todos nós temos um en-
cantamento, e às forças das Marinhas do mundo, a elas 
nós devemos muito. Basta lembrar, Neuto de Conto, 
o que Camões dizia: mares nunca antes navegados. 
“Governar”, em grego, vem de “navegar”. Daí Ulysses, 
que era líder de V. Exª, em um de seus discursos, dizia: 
viver não é preciso, navegar é preciso. Porque, para o 
poeta português, “preciso” era precisão, era ousadia, 
competência, coragem; o navegar. Navegar é preciso. 
Era dirigir, era governar, enfrentar dificuldades. Essa é 
a Marinha. E aqui no Brasil nós temos muito a come-
morar. Essa Força, a Marinha, é um orgulho da nossa 
Pátria, pelos cidadãos mesmo que nós conhecemos, 
desde os marinheiros até os oficiais. Além da sua mis-
são, eles têm dado grande contribuição a este País. 

Somos testemunha, Neuto de Conto, eu que sou 
de um Estado... V. Exª é de um Estado que tem uma 
grande costa, parece-me que tem quatro portos, até o 
de Laguna, que é só pesqueiro, mas, antes, Florianópo-
lis tem dois, totalizando quatro portos grandes, mistos. 
Daí a riqueza de pescado, de sardinha, de atum e tudo. 
Mas, no meu Piauí, que tem o menor litoral – são 66 
quilômetros –, a gente sente a influência da Marinha. 
Há apenas uma Capitania dos Portos. O Capitão dos 
Portos é a maior autoridade, mas aquela autoridade 
influencia, educa, civiliza. Mesmo assim, recebemos 
influências. Um dos capitães dos portos chegou a ser 
almirante, o Almirante Amorim do Valle; e outro foi um 

dos marinheiros mais ilustres, mais competentes, que 
foi o Almirante Penna Botto.

Penna Botto foi premiado a fazer curso de balística 
na França, naquele tempo em que era esplendorosa. 
Ele veio com tanta sabedoria e tanto conhecimento – 
balística, naquele tempo, era conhecer astronáutica, era 
um conhecimento avançado – que deu uma enciumada 
no Ministro da Marinha – naquele tempo, havia Ministro. 
E, na enciumada, o Ministro da Marinha o transferiu 
para ser Capitão dos Portos no Piauí. Ele escreveu 
um dos livros mais interessantes que já li: Meu exílio 
no Piauí. Ele tinha chegado de Paris... Balística... alta 
hierarquia... deu ciumada... Meu exílio no Piauí. Então, 
chegando, ele ancorou em Tutóia, que é lá no Mara-
nhão, via Rio. Chegou a Parnaíba e ficou em um prédio 
antigo, em um sobrado. Aí ele via morcegos. Não sei 
se vocês conhecem morcego. Ele dizia: “O morcego 
é um rato que se dedicou à Aeronáutica.” No livro ele 
conta, jocosamente, que iria usar os conhecimentos 
dele de balística para matar morcegos. 

Mas, enfim, esse Almirante Penna Botto foi um dos 
mais importantes na grande crise nacional. Devemos 
render uma homenagem a Santa Catarina. Quando 
Getúlio se suicidou, o Café Filho assumiu e teve um 
infarto. Foi para o hospital do servidor do Estado. Assu-
miu o Carlos Luz, que quis mudar a política toda, não 
dando posse ao eleito Juscelino Kubitschek. O General 
Lott resolveu a situação militar, mas a situação política 
é resolvida aqui pelo Senador Nereu Ramos, que as-
sume por 90 dias, garante a paz no País e transfere o 
poder ao eleito pelo povo Juscelino Kubitschek. 

O Almirante Penna Botto estava no navio Taman-
daré juntamente com Carlos Lacerda, com Carlos Luz, 
que tentaram tomar o País. O País entrou nos eixos da 
democracia graças ao Senador Nereu Ramos. 

Mas o que queremos é dar essa homenagem. 
Não bastasse o gaúcho, o Almirante de Tamandaré, 
que é o patrono, um homem de muita liderança nes-
sas guerras que tivemos no Paraguai, a Cisplatina, 
mas, sobretudo, Gilvam Borges, ele era um homem 
assim como...

Deus. Está no livro de Deus que, para aqueles 
de quem Ele gosta, Ele dá uma grande vida, Senador 
Eurípedes, uma longa vida, para que, durante todos os 
dias de sua vida, exerçam sua atividade profissional. 
Esses são os bem-aventurados. 

Atentai bem, o Joaquim Marques Lisboa, o Ta-
mandaré, com 90 anos, era Presidente do Supremo 
Tribunal Militar. Noventa anos, não é? Isso nos tran-
quiliza, porque o Presidente Sarney tem muitos anos 
ainda para comandar isso. Noventa anos... Por isso, 
ele é o patrono e merece a homenagem.
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Foi muito gratificante, no ano passado, na festa 
maior deles, da Marinha, eles me convidarem, como 
Senador da República, para receber a comenda maior 
deles representando o Senado da República.

Além do Tamandaré, eles deram grandes en-
sinamentos, como o Exército tem dado. Ninguém se 
esquece do Duque de Caxias, quando ele disse “Não 
humilhai os vencidos”. Os vencedores. Naquela guer-
ra da Farroupilha, ele deu esse grande exemplo para 
a história.

Da mesma forma, Eduardo Gomes, da outra far-
da, nos ensina. Nós temos motivos de nos orgulhar-
mos das Forças Armadas. Todo mundo se lembra que 
tivemos de sair do período de exceção com a vitória 
dos democratas comandada por Churchill, a que Ge-
túlio aderiu. Mas como ele era um absolutista, teve de 
entregar o governo. E Eduardo Gomes, que tentou a 
Presidência da República nas oposições, disse a cé-
lebre frase que nos ensina: “O preço da democracia é 
a eterna vigilância”. O Senado tem sido vigilante.

E na Marinha, também, outro Almirante, o Almi-
rante Barroso, na Guerra do Paraguai – sabe-se hoje, 
na História, que ele plagiou um almirante inglês em 
uma batalha dos ingleses contra a França –, disse a 
célebre frase: “O Brasil espera que cada um cumpra o 
seu dever”. De qualquer maneira, é educativa, mesmo 
que tenha repetido uma frase de um almirante inglês. 
Então, é esse o lado educativo, que queremos aqui 
homenagear. Está aqui Neuto de Conto.

Gilvam Borges, então o mundo entrou em guerra 
e a democracia venceu o absolutismo. Foram enterra-
dos os governos absolutistas do nazismo, de Hitler; do 
fascismo, de Mussolini e o dos kamikazes japoneses. 
E surgiu e ampliou-se a democracia.

Em 1948, surge a ONU com a Declaração dos 
Direitos Universais do Homem, uma das páginas mais 
bonitas do Direito da humanidade. Bastaria isso para 
o mundo buscar a paz.

Mas a democracia procurou fortalecer-se, en-
grandecer-se e aperfeiçoar-se. Depois de criada na 
Grécia, direta, em que um dos seus líderes, cinco 
séculos antes de Cristo, Péricles, consegue, Sena-
dor Gilvam, fazer uma constituição na praça, direta, 
com o povo opinando e fazendo leis. Mas eis que, no 
aperfeiçoamento, ela passou a ser representativa, em 
que o Parlamento representava o povo. E eis que ela 
avança e o mundo democrático visa à paz por meio 
dos parlamentos. E nós, Gilvam, em uma dependência 
cultural e histórica do mundo europeu... Por eles fomos 
descobertos – nós pelos marinheiros portugueses e a 
América pelos marinheiros espanhóis. Essa é a nossa 
herança. Fortalecem-nos os parlamentos.

Depois da Segunda Guerra Mundial – a Alema-
nha, que sofreu muito, assim como todos os países 
da Europa sofreram, a França, a Rússia –, chegaram, 
então, à conclusão de que deviam ter um Parlamento 
da Europa. Tiveram esse Parlamento Europeu, que 
funcionou e melhorou a vida da Europa e do mundo. 
Acabaram-se as guerras, unificaram a moeda, houve um 
investimento nos países mais pobres como Portugal.

E nós, herdeiros de tudo da Europa, da demo-
cracia da Europa, mesmo retardatários, porque a nos-
sa República surgiu cem anos depois da França, do 
grito Liberdade, Igualdade, Fraternidade. A liberdade 
dos negros foi um fato vergonhoso na nossa história, 
pois o Brasil foi o último país a libertar os negros. En-
tão, sempre retardatário, estamos sendo retardatários 
no Parlamento da América, um sonho de San Martín, 
que libertou a Argentina, e de Simón Bolívar, quase 
todos os países da América do Sul que falam a língua 
espanhola.

Então se instalou, e na visão de dois estadis-
tas. Até 1985, a crise de beligerância era péssima na 
América do Sul. Brasil e Argentina eram dois inimigos. 
Foi então que apareceram dois grandes estadistas de 
visão: o Presidente Alfonsín, na Argentina, e o Presi-
dente Sarney, aqui no Brasil, que se tornou um gran-
de estadista. Não é para o Brasil ter inveja, não. Foi 
ele, com Alfonsín, que começou a reaproximar Brasil 
e Argentina.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E esse sonho 
de Simón Bolívar e San Martín – viu, Neuto de Conto? 
– teve um avanço graças à visão desses dois grandes 
estadistas. 

No passado, nós tivemos a Guerra do Paraguai, 
que foi vergonhosa. Recebemos dinheiro da Inglaterra 
para fazer sucumbir o país vizinho, o Paraguai, por-
que estava com uma indústria incipiente de tecidos. 
E isso mostra que o poder econômico é perverso. O 
poder político pode não ser perfeito, mas nós somos 
bem melhores.

Essa Guerra do Paraguai foi vergonhosa. Já de-
víamos dinheiro à Inglaterra, porque foram eles que 
trouxeram e protegeram D. João VI. A dívida já havia 
nascido aí. Os impostos de produtos importados ingle-
ses eram menores do que os dos vindos de Portugal, 
que era nossa pátria mãe. Então, fomos mesmo de-
pendentes e recebemos dinheiro para fazer sucumbir 
a nascedoura indústria de tecidos do Paraguai.

Olha, Neuto de Conto, sei que V. Exª é empre-
sário. Meu avô era um empresário vitorioso. Todos se 
ufanavam em dizer que o terno era de casimira inglesa, 
tropical inglês, linho inglês... Então, esse é um exem-
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plo do passado. E esses problemas que nós temos... 
O Brasil foi retardatário na nossa independência.

Nós fizemos a independência, mas a nossa in-
dependência foi depois da Venezuela, foi depois da do 
Chile, foi depois de vários países. Da Colômbia... 

Então, nós fomos retardatários na independên-
cia dos escravos, retardatários na república e estamos 
sendo retardatários no Parlasul, porque o Brasil...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...é que devia, 
pela sua pujança territorial, econômica e histórica, li-
derar o processo. É uma vergonha como o Paraguai, 
minúsculo, mas com um passado cultural gigantesco 
– o primeiro que fez nascer indústrias na América do 
Sul, o primeiro a não ter analfabetismo, antes da Guerra 
do Paraguai –, avançou, pois já fez eleição direta para 
os seus Parlamentares do Parlasul. 

E o Brasil nesta nossa tendência de acumular as 
coisas... Há uma resolução que diz que o Senador e o 
Deputado Federal vão lá esporadicamente. Os proble-
mas estão aí. Eu diria que jamais vão deixar de existir 
os problemas de fronteira. Jamais vamos resolver a 
violência, se não cuidarmos da fronteira, do tráfico de 
drogas e do tráfico de armamento. E, quanto aos pro-
blemas educacionais, inúmeras inteligências que hoje 
se formam num país não podem exercer a profissão 
noutro, por falta de normas e leis que facilitem que haja 
um pacto educacional e cultural. E mercado mesmo, 
dinheiro. O mercado, que é grande no Brasil, é mui-
to maior na América do Sul. Foi o que nos salvou do 
desastre econômico. Esse mercado é tão importante 
que a Inglaterra já lutava por ele no tempo da Guerra 
do Paraguai, querendo conquistá-lo.

E eu daria um exemplo muito claro, principal-
mente agora.

Já saiu o Chiquinho Escórcio, não está mais aí, 
não?

É o seguinte: com muita justiça, a Presidenta 
certamente escolheu, do Nordeste, um homem expe-
rimentado, capaz, lá do Nordeste...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, pergunto se V. Exª reitera 
a necessidade de continuar o pronunciamento e qual 
o tempo que V. Exª...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Dez minutos está bom para V. Exª?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Vou lhe dar dez.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É a nota que 
eu atribuo ao comportamento de V. Exª, pacientemente 
presidindo esta reunião de segunda-feira.

Então, eu daria um exemplo, Neuto de Conto. V. 
Exª outro dia falou de turismo. Turismo, o Brasil não 
tem. Eu pergunto: quantos turistas da Colômbia têm 
aqui no Brasil? Praticamente nenhum. Da Venezuela? 
Praticamente nenhum. Muito pouco. Viu, Chiquinho Es-
córcio? Isso é importante até para o novo Ministro, que, 
sabiamente, ela escolheu do Nordeste. É o Nordeste 
que tem a capacidade de receber turistas, pelos verdes 
mares bravios, pelo vento que acaricia, pelas brancas 
dunas, pelas suas ondas, pelos rios que nos abraçam, 
pela sua gente, pela culinária e pelo Delta, que é a 
maior beleza do Nordeste. A Ilha de Santa Catarina é 
uma beleza, com história. Mas praticamente não tem 
turista da América do Sul. Isso seria estimulado – viu, 
Neuto de Conto? – pelo Parlasul, com a entrada do 
Peru, com a entrada dos outros. A Venezuela está en-
trando agora, pois parece que o Paraguai vai liberar. 
E os outros: o Chile, a Bolívia, o Equador... 

Então, esse é um fato que este Senado da Repú-
blica tem a resolver. O assunto é tão importante que o 
Brasil não pode ficar retardatário, ouviu, Senador Neuto 
de Conto? Nós não podemos ficar retardatários, como 
fomos retardatários na República e na liberdade dos 
escravos, não é?

Atentai bem para o que está se passando:

‘Parlamentares do Mercosul deverão ter 
mandatos populares, decide Parlasul’

Até que se realizem eleições diretas, os 
integrantes do Parlamento do Mercosul (Par-
lasul) deverão ser ‘legisladores nacionais com 
mandatos vigentes outorgados pelo voto po-
pular’, segundo proposta de recomendação ao 
Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão 
máximo do bloco, aprovada nesta segunda-
feira (13) pelo Parlasul. A proposta havia sido 
aprovada horas antes pela Mesa Diretora do 
parlamento.

Ao mesmo tempo, o texto aprovado es-
tende até 31 de dezembro de 2014 o limite da 
etapa de transição para a implantação do par-
lamento. Antes dessa data, todos os países do 
bloco – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
[já estão como entrantes os países amigos 
Chile e Bolívia] – deverão promover eleições 
de seus parlamentares. A decisão final sobre 
o tema caberá ao CMC, composto por minis-
tros de Economia e das Relações Exteriores 
dos países do Mercosul. 

Foi o acordo possível. É evidente que 
quem tem mandato tem mais representativi-
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dade. Nós já tivemos no Brasil experiências de 
indicações feitas de maneira indireta (...). Aqui 
não se trata de um mandato inteiro, mas de 
uma transição até as eleições de 2012, quando 
se escolherão os parlamentares brasileiros do 
Mercosul – disse o Senador Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG), presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

O senador Cristovam Buarque (PDT – 
DF), também presente à sessão, concorda.

(...)
– Não pode passar de 2012.

É o seguinte, vamos entender: o Paraguai, avan-
çado, já elegeu, diretamente, Senador Francisco, seus 
representantes.

Ô Senador Francisco Escórcio, atentai bem: te-
mos pouco a ver com o Oriente. Alá não é nosso Deus. 
Isso não é verdade? Maomé não é nosso Líder maior, 
não somos mulçumanos. Tratamos bem nossas mu-
lherzinhas, não é? Nós somos é europeus. O que nós 
somos? Somos cristãos. Não foram os europeus que 
trouxeram? Gostamos dos europeus! O Parlamento Eu-
ropeu é que é o modelo. O Parlasul é para ser igual ao 
Parlamento Europeu e ter as conquistas do Parlamento 
Europeu, que trouxe a paz para a Europa – não houve 
mais guerra lá –, que trouxe a unidade econômica da 
moeda, que trouxe, Neuto De Conto, a diminuição das 
desigualdades, ao ajudar os países pobres, como foi o 
caso da nossa mãe, Portugal. Não é verdade? É outra 
coisa quando você muda.

Então, isso acabou, quer queiram ou não. Acaba 
este mês a resolução que dava poderes a Parlamen-
tares, Senadores e Deputados, para representarem o 
Brasil, com despesa. Está ouvindo, Neuto De Conto? 
Há esse negócio de despesa: eles vão para lá com 
avião pago, com diárias pagas, com funcionários e 
com secretárias. Despesa existe. Entendeu, Neuto De 
Conto? Então, isso acabou.

As normas do Parlasul, como as do Parlamento 
Europeu, exigem eleição direta, mas, evidentemente, 
não há tempo para se fazer uma eleição direta agora, 
para janeiro. Então, há a proposta, que circula nesta 
Casa, que circula tanto no Senado – fiz uma propos-
ta – como no Governo Federal, Senador Papaléo, de 
que seja feita pelo Congresso uma eleição indireta de 
brasileiros que representem o Brasil no Parlasul du-
rante esse período, até o ano de 2012, quando no País 
haverá eleições diretas. Aí serão eleitos diretamente 
os representantes brasileiros no Parlasul, como ocorre 
no Parlamento Europeu.

Jamais é permitido, Senador Papaléo, que um 
Deputado da França ou da Alemanha seja Deputado 
do Parlamento Europeu. É a sabedoria popular que 

diz que “quem toca sino não acompanha a procissão”. 
Então, eles exigem já exclusividade, dedicação.

Nós somos pela eleição direta! Está ouvindo, 
Francisco Escórcio? Mas, hoje, o Direito – e temos 
de entendê-lo, de buscá-lo – raciocina em termos de 
razoabilidade. Não se pode fazer eleição direta agora. 
Passou a vez. Era para terem feito a eleição, mas não 
a fizeram. Então, tem-se de avançar.

O ato mais bonito deste Congresso foi a liberda-
de dos escravos, mas isso não ocorreu de uma vez 
só. Houve a Lei do Ventre Livre, a Sexagenária. Aí Rui 
Barbosa fez a Lei Áurea, e a Princesa a sancionou.

Então, esse seria um avanço. Isso é muito mais 
decente e muito mais legítimo do que se prorrogar o 
mandato de algo inconsequente, que nos está colo-
cando atrás do Paraguai, que já teve a clareza, a ideia 
de eleger diretamente seus parlamentares.

Os mandatos vigentes são outorgados pelo voto 
popular. Esse é um problema. Gilvam Borges, Deus co-
loca os problemas. Isso existe, sempre existiu, Neuto 
De Conto. Não havia Golias? Aí Deus botou lá Davi, 
para resolver o problema. O povo dele não era escravo? 
Moisés o libertou. E botou o nosso Presidente.

Olha para cá, Gilvam! Digo e repito aqui: nes-
te País, só há dois estadistas. Pode zangar-se quem 
quiser, pode morrer de raiva, mas sou livre para dizer 
que somente há dois estadistas: Fernando Henrique 
Cardoso e o Presidente José Sarney. Eles são estadis-
tas, a meu ver. Assim penso e entendo: são estadistas 
mesmo e estão vivos. Não estou falando de passado. 
O resto é como nós ou pior que nós, Papaléo. Esta-
distas? Neste País, só há dois.

Este País era uma zorra, a dívida era uma zorra, 
ninguém sabia quanto devia e para quem devia. Fui 
Prefeitinho, e havia uma tal de ARO. E o Presidente 
Sarney, com o Alfonsín – pode morrer de raiva quem 
quiser! –, foi o primeiro a lançar a semente do Parlasul. 
Ouviu, Papaléo? Era uma beligerância na Argentina e 
no Brasil. Víamos um argentino e tínhamos raiva dele, 
e ele, de nós. Foi o Presidente Sarney, com seu espí-
rito de harmonia e de entendimento, com o Alfonsín, 
que começou a plantar isso.

Há um projeto meu também aqui. Não estou 
dizendo que o meu é melhor. Sei que a Casa, que o 
Presidente Sarney... Deus colocou esse problema de 
futuro, como colocou para Davi resolver o dele e para 
Moisés resolver o dele. Não estou pedindo voto para 
o meu projeto. Está ouvindo, Neuto? Pode haver um 
projeto melhor. Há o da Câmara, existem outros. Que o 
Congresso avalie o melhor para a democracia, para a 
paz e para o mundo! Falo da resolução do Parlasul.

Essas são minhas palavras.
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Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr. 
Gilvam Borges deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Neuto de Conto.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Tem a palavra o Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acabo de receber, há instantes, em meu gabinete, uma 
correspondência enviada pela Sociedade Interamerica-
na de Imprensa, Inter American Press Association, que 
funciona na Flórida, em Miami, onde houve uma reu-
nião, há poucos dias, presidida por Gonzalo Marroquin, 
Presidente da Associação. A reunião foi realizada no 
México, na cidade de Mérida, na península de Yucatán. 
Na verdade, o documento externa as preocupações 
com a impunidade no Brasil no tocante a crimes contra 
jornalistas. Vou ler o preâmbulo da matéria:

Sr. Senador, desejo, por meio desta, in-
formar-lhe sobre a resolução emitida pela 66ª 
Assembléia Geral da Sociedade Interamericana 
de Imprensa, realizada de 5 a 9 de novembro 
de 2010 em Mérida, Yucatán, México, e cujo 
conteúdo expressa o seguinte.

Aí se fala sobre a impunidade no Brasil. E, adian-
te, Sr. Presidente, há um trecho que eu gostaria de 
relatar, no sentido de solicitar empenho, para garantir 
que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
15, de 2010, e o Projeto de Lei do Senado nº 167, de 
2010, sejam aprovados, de forma a assegurar que os 
crimes cometidos contra jornalistas no exercício de 
sua atividade profissional tenham prioridade de julga-
mento e sejam investigados e julgados em nível fede-
ral, especialmente nos casos em que o poder público 
local possa estar comprometido ou seja submetido a 
pressões.

Isso, na verdade, Sr. Presidente, refere-se a dois 
projetos que encaminhamos a esta Casa: a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 15, de 2010, que 
fixa competência dos Juízes Federais para processar 
e julgar crimes praticados contra jornalistas em razão 
de sua profissão e que está nas mãos do Senador An-
tonio Carlos Valadares, para que faça o relatório; e o 
Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2010, que altera 
o Código de Processo Penal, para assegurar priorida-
de no julgamento de crimes de homicídios praticados 
contra jornalistas em razão de sua profissão, e que 
está nas mãos do Senador Renato Casagrande, para 
que emita o relatório.

Na verdade, esse apelo da Sociedade Interame-
ricana de Imprensa visa a acelerar, no Senado Fede-
ral, esses dois projetos. Então, fica aqui um apelo ao 
Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para que 
esse pedido da Sociedade Interamericana de Imprensa 
seja cumprido pelo Senado Federal.

Pessoalmente, tentarei contatar o Senador De-
móstenes Torres, para que S. Exª consiga pautar, ainda 
nesta Legislatura, os referidos projetos.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço-lhe a generosidade e a concessão do tempo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Pela ordem de inscrição, ouviremos o Senador 

Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que bom seria ou 
que bom será se, no dia 1º de fevereiro, a Presidenta 
Dilma e o Presidente do Congresso Nacional puderem 
anunciar a toda a Nação os dois grandes projetos de 
reformas estruturantes do País! Que bom isso será! 
Ocorrerá em um tempo em que a Nação se equilibra, 
para buscar uma melhor performance no cenário in-
ternacional.

No nosso cotidiano e na nossa vida, a disciplina 
dessas reformas é essencial. Essa é a reforma mãe, 
porque estabelece as regras, alinhava as condições 
pela lei, na disciplina do resultado e do comportamento 
da constituição dos líderes políticos, prefeitos, gover-
nadores, presidente, nas assembleias legislativas e no 
Congresso Nacional, como um todo.

Sem dúvida, há uma expectativa muito grande. 
Com a reforma tributária, poderemos diminuir, em 
tese, mas poderemos ganhar muito mais com o novo 
ordenamento e com os impostos sintetizados e de-
vidamente controlados na fonte, tirando milhares de 
pequenos empresários tanto da inadimplência, quanto 
da marginalidade.

Se sonegar é crime, o País precisa sair da clan-
destinidade. Para isso, o Estado tem de pensar em duas 
coisas. Esta já é um pergunta antiga: quando alguém, 
certa vez, perguntou a uma pessoa – que seria o rei 
ou o governo –, qual seriam as duas primeiras provi-
dências que ela tomaria como administradora, ela se 
saiu muito bem quando disse que ajustaria a máquina 
para melhorar a arrecadação, fazendo uma coleta justa 
para poder planejar os investimentos. 

Se fizermos como os Estados Unidos e o Japão 
após a Segunda Guerra Mundial, saindo dos escom-
bros, e investirmos maciçamente em educação, este 
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País irá alçar o patamar de um grande país, que será 
reconhecido pela sua riqueza, não somente pelas 
riquezas materiais que haveremos de produzir, mas 
pelas nossas riquezas morais que estarão estabele-
cidas em leis. 

Organizem e disciplinem seus homens públicos 
pela grande reforma política, com uma regra duradou-
ra e bem estabelecida, para que não estejamos sujei-
tos a mudanças repentinas e casuísticas que sempre 
ocorrem na antecedência de qualquer pleito. Que a 
reeleição, que os cargos, que o presidencialismo ou o 
parlamentarismo...

É muito importante que a Presidenta Dilma possa 
estar aqui nesta Casa, junto com o futuro Presiden-
te do Congresso Nacional, para anunciar ao País as 
duas grandes reformas. Juntos, Congresso Nacional 
e a Chefe Maior do Poder Executivo, haveremos de 
instalar, em todas as nossas Comissões, sejam elas 
do Senado, sejam elas da Câmara, colegiados para 
discutirem os temas. Isto o País tem, o País tem muitos 
cérebros, o País tem homens de amplos conhecimen-
tos. Integrados com os parlamentares deste Congres-
so, nós poderíamos fazer como a SBPC, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência: com um tema 
específico, ir ampliando a discussão. O Congresso, 
com a prerrogativa que tem, mais a oportunidade de 
estender, de buscar o conhecimento com toda a socie-
dade civil organizada. Que bonito seria poder ver esta 
Casa tomada pelas discussões nos plenários das duas 
Casas e também com as agendas preestabelecidas 
para que as nossas Comissões pudessem funcionar 
a pleno vapor!

Eu acredito na Presidenta Dilma. O País precisa, 
o País necessita de uma agenda positiva, porque a Pre-
sidenta Dilma, sem dúvida, irá fazer cortes necessários 
e urgentes. O País, neste ano de 2011, necessitará 
discutir com urgência as duas grandes reformas. Essa 
pauta é decisiva e nós poderemos criar as perspectivas 
de desenvolvimento que a Nação tanto espera. 

Sei que o clima é de Natal, e, por ser Natal, final 
de ano, já nos entristece. A Casa vive o seu momento 
de despedida e de reencontro, onde líderes dos mais 
variados Estados da Federação, tanto aqui como na 
Câmara, manifestam-se, deixando o seu legado, dei-
xando as suas impressões, deixando a sua grande 
experiência. Como se diz nos velhos discursos: não é 
até mais, não é até logo, não é dizer que por aqui tudo 
acabou. Ao contrário, esta Casa testemunhou e teste-
munha os grandes parlamentares que aqui prestaram 
e prestam os seus serviços. 

É verdade que o Natal já começa a nos entris-
tecer, talvez pelo que não conseguimos fazer, talvez 
pelas dívidas que ainda não conseguimos pagar. Com 

o badalar dos sinos, erguendo-se as manjedouras em 
todos os cantos e recantos deste País, parece-nos que 
aflora o sentimento maior da compreensão, da comu-
nhão e da fraternidade. E aí muita gente não consegue 
explicar o porquê desse clima, esse clima de Natal. 

E nós estamos nos preparando para que, neste 
ano de 2011, nós possamos estar juntos novamente, 
trabalhando intensamente pelos interesses maiores do 
nosso País. Como representante do Estado do Amapá, 
sempre estive a postos, como uma sentinela avança-
da, acreditando que a persistência, a tenacidade, a 
humildade e o senso de justiça são, sem dúvida, os 
portais para que possamos caminhar com segurança 
nesta trajetória tão difícil e tão curta, que é a da nos-
sa existência.

Para concluir, vamos ao que interessa: dinheiro 
na conta. Isso alegra os corações dos nossos conter-
râneos no Estado do Amapá. 

Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Ei, Fran-
cimar! Ordem bancária, pelo Ministério da Defesa, Ca-
lha Norte. Agência: 3346, Conta: 304379. O dinheiro já 
está depositado: R$300 mil. Construção de uma Arena 
Ball, em Serra do Navio. 

Srs. Vereadores e a comunidade em geral: de 
novo, Prefeita Francimar, de Serra do Navio. A batalha, 
o trabalho, e a colheita agora se faz presente; mas, 
antes, tivemos que, juntos, semear, no Orçamento da 
União, na peregrinação pelos Ministérios e na difícil 
luta por superar as deficiências técnicas para a ela-
boração dos projetos.

Ei, Francimar, Prefeita de Serra do Navio! Mais 
R$500 mil. Construção de 30 casas populares. Agên-
cia: 3346, Conta: 309621, já depositados no Banco 
do Brasil. 

De novo, Francimar, premiada pelo trabalho e 
pelo esforço de todos nós, da bancada: Ordem Ban-
cária nº2010OB810232, R$400 mil, para a construção 
de um centro de convivência.

Que prazer poder anunciar esses recursos! 
Lutamos tanto neste ano todo, Senador Papaléo, 

eu, V. Exª, Senador Sarney e nossos oito Deputados 
Federais. Não sou homem somente de tribuna; sou um 
homem prático e de ação. Em oitenta por cento do meu 
tempo estou nos Ministérios, fazendo uma busca de 
políticas de resultados, visitando técnicos e Ministros, 
para que esse dinheiro possa chegar na conta.

De novo, Serra do Navio! Dinheiro na conta: mais 
R$250 mil, construção de creche na comunidade; ou 
seja, cuidamos de nossos idosos e também cuidamos 
de nossas crianças. É para a construção de creche na 
comunidade. Levar lá para o Cachaça, ouviu, Franci-
mar? Agência: 3346, conta: 309567. 
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Agora, o Governo do Estado... Olha, só aqui se 
aproximou de R$1,5 milhão. Um milhão e meio! Está 
lá, Banco do Brasil, na conta. Agora, é executar.

Governo do Amapá... Está fraco! R$156.775,00. 
Está na conta para o Governo do Estado. Estabeleci-
mento de cooperação técnica e financeira mútua para 
integração e operacionalização das funções e ações 
do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e 
Intermediação de Mão-de-Obra, Seguro Desempre-
go, Qualificação Social e Profissional, Certificação 
Profissional, fomento às atividades empreendedoras. 
No final, não dá quase nada: R$156.775,00. Agência 
3575; Conta 58289.

E, para finalizar, mais um dinheirinho para o Go-
verno do Estado. Pouco! Francimar deu uma... 

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Está 
bom? Por quê? O problema está sério lá, não é? Mas 
tem o Ministério Público, o pessoal tem de fiscalizá-
lo.

Governo do Estado do Amapá, Mais um dinheiri-
nho: R$150.347,58. Está bom? Agência: 3575. Já está 
na conta do Governo. É também para o mesmo projeto, 
de Intermediação de Mão-de-Obra, Seguro Desempre-
go, Qualificação Social e Profissional...

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para nós é sempre bom poder estar aqui nesta tribuna, 
cumprindo com o nosso dever, trabalhando intensamen-
te, apreciando, ouvindo e aprendendo com os nobres 
pares. E, assim, nós continuaremos firmes. E, tenho 
certeza, tenho convicção de que a Presidenta Dilma 
vai fazer um grande governo. Se ela chegar aqui, nes-
te Parlamento, com o futuro Presidente do Congresso, 
reconduzido pela maioria absoluta desta Casa – ou, 
quem sabe, por unanimidade –, o Presidente José Sar-
ney, e anunciarem à Nação as duas grandes reformas, 
aí este País vai andar. E a Presidenta Dilma tem uma 
característica: é empreendedora e operacional. E disso 
nós estamos precisando neste País.

Por esse motivo, encerro minhas palavras, con-
gratulando-me com a Prefeita Francimar, de Serra do 
Navio, com quase R$1,5 milhão na conta da Prefeitu-
ra, mais os recursos para o Governo do Estado. E vou 
anunciar só mais uma emenda, agora, para 2011, por-
que vamos ter tempo na semana que vem: trecho sul 
da BR-156. Aprovamos R$45 milhões, trecho sul, para 
2011. E, depois, nós iremos anunciar esses recursos 
todos e como a bancada tem trabalhado com os pré-
projetos apresentados no Orçamento da União.

Era o que eu tinha a dizer.
Meu muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor-
ges, o Sr. Neuto de Conto, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Neuto de Conto, Senador Papa-
léo Paes... Atentai, Senador Mão Santa! Atentai bem, 
Mão Santa! Senador Gilvam Borges, grande padrinho 
de Serra do Navio, eu consulto se algum dos Srs. Se-
nadores deseja ainda fazer uso da palavra. (Pausa.)

Há Senadores inscritos, mas não há outros Se-
nadores presentes, razão pela qual vamos encerrar 
os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza 
a União e as entidades da administração públi-
ca federal indireta a contratar, reciprocamente 
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro 
Nacional cotista único, a aquisição, alienação, 
cessão e permuta de ações, a cessão de cré-
ditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de 
alocação prioritária de ações em ofertas pú-
blicas ou a cessão do direito de preferência 
para a subscrição de ações em aumentos de 
capital; autoriza a União a se abster de adquirir 
ações em aumentos de capital de empresas 
em que possua participação acionária; altera 
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 500, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 
07.12.2010)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.10.2010)
Prazo final prorrogado: 07.02.2011
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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 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

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, 
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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 Co-
missão Diretora, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, oferecendo a redação do ven-
cido.(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Cícero Lucena, CI)

9 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

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

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Co-
missão Diretora, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, oferecendo a redação do ven-
cido.(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Flávio Arns, CAS)

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
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.

15 
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-
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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.

16 
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).

17 
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).

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

19 
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.

20 
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, Medicamen-
tos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá 
outras providências, para permitir que farmácias 
e drogarias disponibilizem serviços 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.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.
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Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

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

23 
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.

24 
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.

25 
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 Comissões Parlamentares 
de Inquérito (tipifica as condutas de fazer afirma-
ção falsa ou negar a verdade, na condição de in-
diciado ou acusado, 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.

26 
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.

27 
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 
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restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

28 
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.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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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31 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição.

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

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

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

33 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

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

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

Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.
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49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 1, de 2009)

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

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 

que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

51 
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.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 - COMPLEMENTAR

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

53 
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 
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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.

54 
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.

55 
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.

56 
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. 

57 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos). 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 
minutos.)
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Ata da 206ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 14 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Acir Gurgacz

(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 28 minu-

tos e encerra-se às 12 horas e 24 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. 

Declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
Hoje, 14 de dezembro, terça-feira, teremos de-

liberação extraordinária da Ordem do Dia, que passo 
a ler. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item único:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 166, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, de autoria do Senador José Sarney, que 
reforma o Código de Processo Civil. 

Parecer sob nº 1.624, de 2010, da Co-
missão Temporária da Reforma do Código de 
Processo Civil, Relator: Senador Valter Perei-
ra, concluindo:

– favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 166, de 2010; e às Emendas nºs 21, 25, 29, 
30, 67, 107, 128, 132, 143, 153, 157, 218, 220, 
168, 185 e 186; favorável parcialmente aos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 46, de 2005; 
311, de 2009; 316, de 2009; e 37, de 2010; aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 2008, 
e 497, de 2009; e favorável às Emendas nºs 
3, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 43, 59, 68, 73, 76, 77, 
83, 94, 97, 99, 100, 101, 108, 119, 123, 125, 
127, 134, 141, 142, 145 a 147, 150, 151, 152, 
154 a 156, 162 a 166, 170, 174, 180, 183, 184, 
192, 204 e 205, nos termos da Emenda nº 221-
CTRCPC (Substitutivo), que oferece;

– pelo desapensamento, para tramitação 
autônoma, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 
151, de 2001, e 70, de 2006; e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145, de 2000; 
441, de 2003; 138, de 2004; 364, de 2004; 228, 
de 2005; 353, de 2005; 559, de 2007; 397, de 
2009; e 115, de 2010, por tratarem de maté-
rias distintas, não relacionadas com o Código 
de Processo Civil;

– pela prejudicialidade dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 14, de 2005; 6 e 113, de 
2007; 10, 39 e 70, de 2008; 317, de 2009; 13, 
de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
387, de 2003; 132, 136, 139 e 268, de 2004; 
58, 144 e 292, de 2005; 20, 39, 296 e 324, de 

2006; 169 e 309, de 2007; e 506, de 2009; e 
da Emenda nº 117; e 

– pela rejeição dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 69, de 2004; 13, de 2006; 95, de 
2007; 164, de 2009; e 171, de 2010; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 318 e 446, de 
2003; 133, 135, 137, 140, 206 e 266, de 2004; 
11, 64 e 303, de 2005; 81, 237 e 275, de 2006; 
87 e 250, de 2007; 351 e 488, de 2008; 383, 
420, 430 e 444, de 2009; e 161, de 2010; e 
das demais emendas.

Passa-se à apreciação do projeto.
De acordo com o dispositivo no inciso XI do art. 

374 do Regimento Interno, a matéria deverá ser deba-
tida durante três sessões deliberativas consecutivas, 
após o que a discussão poderá ser encerrada mediante 
autorização do Plenário a requerimento de Líder. 

Antes de iniciarmos a discussão da matéria, esta 
Presidência concederá a palavra ao Presidente e ao 
Relator da Comissão Temporária.

Concedo a palavra ao Relator, Senador Valter 
Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Plenário desta Casa dá início hoje ao 
exame do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, 
que visa a reformar o Código de Processo Civil Bra-
sileiro. 

Com o objetivo de dar subsídios para a delibera-
ção de todos os Srs. Senadores, entendo que é funda-
mental dar conhecimento das principais atividades da 
Comissão Especial de Senadores desde o início deste 
processo até este momento.

Foi essa Comissão que, em primeiro plano, ana-
lisou o projeto e aprovou o Relatório–Geral e o Substi-
tutivo que resultaram de todos os eventos realizados.

Seguindo o que prescreve o art. 374 do Regimen-
to Interno, a Comissão Especial foi instalada no dia 4 
de agosto deste ano. E, no dia 1º de dezembro, houve 
a votação do Relatório-Geral. Portanto, foram quase 
quatro meses de trabalho ininterrupto e intenso, que 
incluiu vários eventos, contatos e discussões.

Na primeira reunião da Comissão, foram eleitos o 
Presidente, na figura do Senador Demóstenes Torres, 
e o Vice-Presidente, na pessoa do Senador Antonio 
Carlos Valadares. Fui designado Relator-Geral do pro-
jeto. Foram designados ainda seis Relatores parciais: 
os Senadores Romeu Tuma, Marconi Perillo, Almeida 
Lima, Antonio Carlos Valadares, Acir Gurgacz e Anto-
nio Carlos Júnior.

Logo após essa composição, foi elaborado um 
plano de trabalho, inteiramente cumprido. Podemos 
assinalar uma intensa atividade, incluindo visitas a 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 15 58551 

autoridades ligadas ao Direito, aqui em Brasília, aos 
Tribunais Superiores, ao Supremo Tribunal Federal; a 
remessa de diversos ofícios para outras autoridades, 
de todos os Estados brasileiros, especialmente aquelas 
que têm uma relação direta com a operacionalização 
do Direito; disponibilizamos também canal para recep-
ção de sugestões na página do Senado; realizamos 
cerca de dez audiências públicas. V. Exª participou de 
algumas delas e deu uma contribuição substancial, 
como também o Senador ACM Júnior.

Esses atos todos foram previstos, porque, na pri-
meira fase, aquela que foi realizada pelos eminentes 
juristas que compuseram a comissão externa, embora 
essa primeira Comissão tenha realizado também cerca 
de dez audiências públicas e feito uma ampla consulta 
popular, seus membros tinham apenas diretrizes ge-
rais, ideias, mas não haviam consolidado, não tinham 
à sua disposição um texto consolidado, para que todos 
os participantes dessas audiências públicas pudessem 
opinar com mais objetividade sobre o projeto que es-
tava em construção. 

Assim, depois de consolidadas essas ideias, es-
sas propostas, e da entrega do anteprojeto, que foi o 
texto produzido por esta Comissão, surgiu o anteprojeto. 
Precisávamos, portanto, colher os subsídios, precisá-
vamos ouvir a comunidade, especialmente a comuni-
dade jurídica, a fim de fazer uma avaliação diante dos 
operadores do Direito sobre o trabalho que havia sido 
produzido por esta Comissão. Tínhamos uma noção 
das linhas gerais, tínhamos uma noção do norte, dos 
objetivos a que se propôs aquela Comissão, mas sa-
bíamos que o trabalho precisava passar por essa ava-
liação a fim de que se corrigissem omissões, algumas 
deficiências que geralmente o ser humano produz e 
excluir equívocos. 

Além de que era necessário buscar o respaldo da 
comunidade jurídica e da sociedade para esse novo 
Código. O que queríamos, na verdade, era trazer de 
todos esses eventos a legitimidade que uma legislação 
tão relevante precisava receber. 

O plano de trabalho foi cumprido estrita e inte-
gralmente. Como disse, nós tivemos oportunidade de 
percorrer, aqui em Brasília, um a um os Poderes, um 
a um os tribunais superiores, começando pelo Supre-
mo Tribunal Federal, passando pelo Superior Tribunal 
de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Fomos 
ao Ministério da Justiça, ao Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil, à Advocacia-Geral da 
União. E estabelecemos com todos esses tribunais 
aquele link que era preciso para produzir um relatório 
que não sofresse contestações.

Foram enviados 209 ofícios às autoridades. Cons-
ta do relatório o nome de cada uma delas, apresen-

tando-se e oferecendo-se para receber as sugestões 
e as contribuições que seriam indispensáveis ao apri-
moramento do projeto. 

Enviamos ofícios a todos os Srs. Senadores, a 
todos os Srs. Ministros dos Tribunais, a todos os Mi-
nistros, e quando digo “a todos” é porque não tivemos 
exceção nem com relação àqueles tribunais especiais 
que não têm uma operação mais pronunciada através 
do processo civil, mas que efetivamente, dadas as con-
dições do processo e a supletividade que ele cumpre 
diante de toda a legislação em todas as áreas, eram 
necessários também.

Recebemos contribuições, recebemos contribui-
ções dos Tribunais, da Advocacia-Geral da União, re-
cebemos contribuições de Procuradores do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, das seccio-
nais da OAB de alguns Estados; do Procurador-Geral 
da República, de Procuradores-Gerais de Justiça do 
Distrito Federal, de Procuradores Públicos dos Municí-
pios e dos Estados, do Defensor Público da União, dos 
Defensores Públicos de Estados e do Distrito Federal, 
de diversas entidades representativas de segmentos 
que operam no Direito como, por exemplo, dos magis-
trados, dos advogados, dos procuradores.

Como já enfatizei aqui desta tribuna, realizamos 
cerca de dez audiências públicas, duas delas aqui em 
Brasília e outras no Recife, em Belo Horizonte, São 
Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Campo 
Grande e Goiânia.

Nessas audiências públicas, Sr. Presidente, ma-
nifestaram-se 216 pessoas, obviamente na sua esma-
gadora maioria operadores do Direito, alguns fazendo 
críticas pontuais, outros apresentando sugestões. Além 
das sugestões que recebemos nesses eventos, diver-
sas instituições, diversos órgãos mandaram suas con-
tribuições por todas as vias necessárias para melhorar 
a redação do projeto que nós restamos por analisar. 

Foram encaminhados 829 e-mails, cartas, notas 
técnicas – foram 106 notas técnicas elaboradas por 
iniciativa dessas próprias instituições e encaminhadas 
pelas vias que foram disponibilizadas.

É importante fazer esse relatório, Sr. Presidente, 
para ficar muito claro que esse projeto foi amplamente 
debatido, amplamente criticado. Não ficou nenhuma 
dessas sugestões sem ser analisada, nenhuma de-
las sem ser discutida. Jamais na história de um pro-
jeto de código houve tamanha consulta e tamanhos 
subsídios.

Participei da Assembleia Nacional Constituinte, 
Sr. Presidente, e sei a relevância que teve aquele mo-
mento histórico que o Brasil experimentou para elabo-
ração de uma Constituição que estivesse ‘linkada’ às 
aspirações maiores da sociedade brasileira.
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Mas posso lhes garantir que nenhuma lei infra-
constitucional foi previamente tão debatida como o foi o 
Código de Processo Civil que estamos relatando. Do ci-
dadão mais simples ao mais prestigiado, todos puderam 
opinar; quem quis falar foi ouvido e, o que é principal e 
mais relevante, a ponderação de todos foi devidamente 
considerada. Foram comissões e mais comissão em 
todas as regiões do País, de todos os segmentos que 
estudaram e nos remeteram sugestões. 

Tivemos conhecimento, Sr. Presidente, de comis-
sões que foram criadas só por juízes singulares, outras 
por magistrados dos tribunais estaduais, outras pelas 
entidades representativas. Não poderia ser diferente. 
Afinal, nós estamos falando de um Código que está 
sendo construído sob o regime democrático. Aliás, 
este é o primeiro Código que nasce dentro do regime 
democrático. Os anteriores vieram do período autori-
tário. Mesmo o Código de Processo Civil que está em 
vigor e que, para muitos, estaria ainda na sua juven-
tude, porque é de 1973, mesmo esse Código, todos 
nós sabemos, veio do regime autoritário.

Pois bem, depois de toda essa fase de consulta, 
de avaliações, nós nos debruçamos, com a comissão 
de juristas que nos ajudou a elaborar o nosso trabalho, 
sobre o estudo de cada uma das sugestões, de cada 
uma das críticas.

Além dessas sugestões e dessas críticas, tive-
mos que examinar 58 projetos de lei da Câmara e do 
Senado que foram apensados ao projeto deste novo 
Código. Também apreciamos quatro relatórios parciais 
apresentados pelos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Antonio Carlos Júnior, Acir Gurgacz e Marconi 
Perillo. Ainda apreciamos 220 emendas a artigos es-
pecíficos do projeto e que foram apresentadas pelos 
Relatores parciais e mais Senadores, entre os quais 
Adelmir Santana, Cícero Lucena, Eduardo Suplicy, 
Francisco Dornelles, Mozarildo Cavalcanti, Níura De-
marchi, Regis Fichtner e Romero Jucá.

Nosso relatório geral, de 550 páginas, foi fina-
lizado com a consolidação de um substitutivo, isto é, 
uma nova redação que alterou diversos pontos do texto 
primitivo. Também elaboramos um quadro comparativo 
com o texto do Código em vigor, que tem 1.220 artigos, 
o projeto original, elaborado pela comissão de juristas 
presidida pelo Ministro Fux, que está participando e 
nos prestigiando nesta memorável reunião, e o subs-
titutivo acabou ficando em 1.008 artigos. Esse quadro 
demonstrativo visa sobretudo a dar compreensão so-
bre o que foi mudado em relação ao projeto dos juris-
tas e em relação ao atual Código, que está vigorando. 
Esse trabalho está também disponibilizado no sítio do 
Senado Federal na Internet.

A utopia de realizar um trabalho que agradasse 
a um só tempo todos os setores envolvidos no Direito 
Processual Civil, acadêmica ou profissionalmente fa-
lando, nunca fez parte do nosso objetivo. Consenso em 
matérias dessa ordem geralmente é uma ficção. 

Nós não buscamos a unanimidade, mas nós bus-
camos essencialmente o pensamento médio, o pensa-
mento prevalente, o pensamento majoritário daqueles 
que operam o Direito e que buscam normas proces-
suais capazes de garantir alguns princípios como, por 
exemplo, um princípio constitucional que é o do tempo 
razoável da tramitação do processo.

A votação consensual já realizada na comissão 
especial parece demonstrar que o texto que aprova-
mos teve a virtude de afastar os pontos polêmicos do 
projeto, mas não comprometeu nenhuma das novida-
des ao texto original trazido e produzido pela comis-
são dos juristas – e que foi subscrito pelo Presidente 
José Sarney – para melhorar, para dar maior fluidez 
ao processo civil.

Tanto é assim que, depois da apresentação do 
relatório geral reconhecendo a qualidade do trabalho 
e a relevância do novo Código para o País, por meio 
de ofícios, importantes entidades manifestaram apoio 
ao pronto prosseguimento da tramitação legislativa. 
Nós recebemos manifestações da Advocacia-Geral da 
União, do Conselho Federal da OAB, da Associação 
dos Magistrados Brasileiros, da Confederação Nacio-
nal do Ministério Público, da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos, todos endereçados à Comissão 
que tivemos a honra de integrar e que foram endere-
çados também à comissão de juristas que elaborou 
o projeto. 

Agora, eu quero expor algumas das tantas no-
vidades que ficaram consolidadas no substitutivo que 
elaboramos. A primeira delas, a criação da ordem cro-
nológica dos julgamentos. Os processos terão que ser 
decididos na ordem em que são remetidos aos gabi-
netes dos juízes, desembargadores e ministros para 
deliberação. Para quem opera no Direito, essa ordem 
cronológica dos julgamentos é medida essencial, por-
que não é incomum, Sr. Presidente, o julgamento de 
processos mais novos em prejuízo daqueles que às 
vezes se arrastam por anos a fio. Com isso, todos os 
processos, a partir da aprovação deste projeto, deve-
rão integrar uma lista para consulta pública, de modo 
a garantir o mínimo de previsibilidade às partes quanto 
a possível data de julgamento de seu processo.

Outra novidade boa: é criado o período de sus-
pensão de prazos, entre 20 dezembro e 20 de janeiro. 
Com isso, advogados que hoje estão praticamente proi-
bidos de desfrutar de férias porque estão amarrados 
nas férias dos Srs. Juízes poderão gozar férias como 
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outro trabalhador qualquer. Está claro no substitutivo, 
entretanto, que, ressalvadas as férias individuais e os 
feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do 
Ministério Público, da Defensoria pública e os auxi-
liares da Justiça exercerão suas atribuições durante 
tal período, de modo a dar continuidade à prestação 
jurisdicional. 

Outro item. 
A desconsideração da personalidade jurídica ga-

nha um incidente próprio que permite ao magistrado 
apurar, em contraditório prévio, a ocorrência das situ-
ações autorizadas pela lei que permitem a responsa-
bilização pessoal dos sócios de pessoa jurídica. 

A Advocacia Pública recebe um tratamento es-
pecífico, o que não existe no Código em vigor. 

A Defensoria Pública é tratada em um capítulo 
próprio, o que também não existe no texto em que 
está em vigor. 

As atribuições do Ministério Público foram com-
patibilizadas com a Constituição de 88. 

É criada a figura dos conciliadores e mediadores 
judiciais, que passam expressamente a ocupar papel 
de destaque em favor das chamadas formas alterna-
tivas de resolução de conflitos. 

Os prazos passam a ser contados apenas em 
dias úteis.

Em relação às provas, fica positivado o que par-
cela da doutrina vem chamando de “distribuição dinâ-
mica do ônus da prova”. Com isso se permitirá que o 
Magistrado, diante das vicissitudes do caso concreto, 
modifique as regras tradicionais do ônus da prova, 
atribuindo-o ao autor ou ao réu, consoante as melho-
res condições de sua produção.

O processo cautelar é extinto, sendo erigido em 
seu lugar proposta nova, a chamada “tutela de urgên-
cia e tutela de evidência”. 

A participação do réu não começará com a con-
testação, mas, sim, com a audiência de conciliação. 
Com isso, haverá uma tentativa de solução amigável, 
com a ajuda dos conciliadores e mediadores. Frustra-
da a conciliação, o réu terá prazo para apresentar a 
sua defesa.

A contestação passará a concentrar toda a ma-
téria de defesa, pondo fim ao sistema atual de inci-
dentes. 

Só nesse aspecto, Sr. Presidente, o processo 
vai ganhar velocidade inédita, o que, de certa forma, 
justifica uma explicação que é dada com frequência 
pelo Ministro Luiz Fux, a de que o processo vai andar 
tanto, a ponto de desafogar mais de 50% dos tribunais 
e a Justiça de maneira geral.

Assim, na contestação, o réu poderá arguir a 
incompetência relativa, impugnar o valor da causa, 

impugnar pedido de justiça gratuita e arguir falsidade 
documental.

Então, nesta fase aqui, Sr. Presidente, nós es-
tamos na verdade garantindo que obstáculos sejam 
removidos, para que o processo ande.

A reconvenção é eliminada, passando a admitir 
que o réu formule, em sua contestação, pedido con-
traposto.

Os advogados das partes passam a ter a obri-
gação de intimar as testemunhas. Mas assegurou-se 
que aquelas que forem intimadas e não comparecerem 
serão conduzidas, coercitivamente, pelo juízo. É aquilo 
que, no Direito, se chama “debaixo de vara”.

Sr. Presidente, quem acompanha o dia a dia do 
Direito sabe que, às vezes, o Judiciário não consegue 
fazer a intimação, não consegue descobrir onde está 
a testemunha, e o processo fica parado porque a tes-
temunha não pode comparecer.

Na audiência de instrução, o juiz e os advogados 
das partes farão perguntas diretamente. Hoje, existe 
um formalismo em que o advogado tem de pedir ao 
juiz que faça a pergunta, ou seja, é um sistema de re-
perguntas que está sendo abolido para facilitar e sim-
plificar o andamento e o entendimento que se deve ter 
sobre o processo.

O Livro 4, que trata dos recursos, demonstra 
uma aproximação do sistema adotado no Brasil, que 
é romano-germânico, com o sistema anglo-saxônico, 
o chamado common law, dando mais valor aos pre-
cedentes exatamente para permitir que casos iguais 
recebam idênticas soluções jurídicas.

Fica permitida a modulação dos efeitos da al-
teração da jurisprudência. Com isso, no acórdão, o 
tribunal poderá dizer a partir de quando aquele novo 
entendimento passa a valer, em prestígio do interes-
se social, da segurança jurídica e da estabilidade das 
relações jurídicas.

Fica criado o “incidente de resolução de deman-
das repetitivas”, a fim de dar solução uniforme a ques-
tões que se multipliquem no Poder Judiciário.

Fica extinto o efeito suspensivo da apelação como 
regra. Agora, a atribuição de tal efeito dependerá de 
decisão do relator do tribunal.

Praticamente se coloca um fim ao sistema de 
preclusão para decisões interlocutórias, o que permite 
o fim do agravo retido. 

Elimina-se o recurso de embargos infringentes, 
viabilizando, com a iniciativa, que o sucumbente, que-
rendo, busque, desde logo, os tribunais superiores.

A remessa necessária foi repensada com os 
olhos voltados do interesse público, à realidade de 
cada ente - União, Estados e Municípios - e à prática 
do foro. Assim, em vez de manter um valor único para 
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o reexame necessário, foram criadas faixas diferencia-
das, com previsão de reexame nas causas acima de 
cem salários mínimos para os Municípios, quinhentos 
salários mínimos para os Estados e para as Capitais, 
e mil salários mínimos para a União.

Os honorários advocatícios, quando for parte a 
Fazenda Pública, também foram alterados. Em subs-
tituição aos patamares fixos previstos no projeto, que 
eram de 5% a 10%, também optamos por criar faixas 
diferenciadas. Quanto maior o valor da questão em 
discussão, menor o percentual de honorários, e vice-
versa.

Atendendo a diversas ponderações nesse sen-
tido, alteramos o modo de como deve se dar início à 
fase de cumprimento da sentença. Optamos, em es-
treita harmonia com o posicionamento mais recente 
do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, que a 
fluência do prazo para o pagamento de dinheiro deve 
se dar a partir da intimação do advogado constituído 
no processo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é a primeira 
parte da síntese do projeto. Nas sessões seguintes, vou 
prosseguir com a exposição de outras novidades que 
são trazidas por esse texto, para não se tornar mais 
exaustiva ainda. E, porque eu sei que esse tema, por 
ser árido, é exaustivo, nós vamos ficar por aqui. Temos 
outras discussões, outros debates. Então, nós vamos 
nos reservar para as outras mudanças.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Valter Pereira, eu estava participando 
de uma reunião fora do Senado Federal, mas tive a 
preocupação de, ainda com V. Exª na tribuna, poder 
fazer os elogios que V. Exª merece pela realização de 
um trabalho tão profundo em favor de uma mudança 
substancial no nosso Código de Processo Civil. Todo 
o trabalho foi executado visando aprimorar a legisla-
ção, dar maior celeridade aos processos em trâmite 
na Justiça. Uma das medidas que considero mais im-
portantes é a adoção de um processo de conciliação 
como norma básica para a efetiva prestação jurisdicio-
nal, evitando o prolongamento do processo e - quem 
sabe? - o entendimento entre as partes logo no início 
das demandas judiciais. Isso, talvez, o Ministro Fux 
deve ter importado dos juizados especiais em vigência 
neste País, como os juizados cíveis e criminais, que 
já adotam essa fórmula, os juizados da Fazenda Pú-
blica, os federais e os estaduais, aprovados por uma 
proposta de minha iniciativa. Considero isso da mais 
alta importância para dignificar o Judiciário como ins-

trumento na busca da justiça. Muitas vezes, o cidadão 
brasileiro deixa de acessar o Poder Judiciário, contra-
tar um advogado, exercer o seu direito de demandas 
judiciais por causa da demora, da procrastinação, dos 
recursos infinitos que a atual legislação admite, o atual 
Código de Processo Civil. Tanto a comissão especial 
de juristas como V. Exª cuidaram desse assunto, visan-
do reduzir ao máximo os recursos judiciais que colo-
cavam as ações em situação de descrédito perante o 
cidadão, que, como eu disse, se recusava, muitas ve-
zes, a fazer as suas demandas pela demora com que 
elas eram resolvidas. As sentenças judiciais passavam 
anos e anos e o cidadão, à procura de receber o seu 
direito. Portanto, acho que foi um trabalho primoroso. 
Primeiro, o Presidente do Senado, José Sarney, teve 
a sensibilidade de entender que essa proposta teria 
que ser feita o mais rápido possível e intermediou para 
que uma comissão de juristas fosse criada. Essa co-
missão, sob a coordenação do Dr. Fux, teve um papel 
preponderante na apresentação de um pré-projeto, 
que foi entregue a V. Ex.ª, que se desincumbiu com 
muito destemor e com muito afinco, no período elei-
toral inclusive, quando nós, Senadores, que éramos 
candidatos, estávamos cuidando das nossas eleições, 
enquanto V. Exª se dedicava de corpo e alma a entre-
gar ao Senado, em tempo recorde, essa matéria tão 
necessária à realização do bom direito em nosso País. 
Quero, com a minha palavra, reconhecer esse trabalho. 
V. Exª está deixando esta Casa em janeiro do próximo 
ano, mas deu, não só através desse projeto, como de 
outros tantos que estão em tramitação no Congresso 
Nacional, uma feição nova a esta Casa, ao Congres-
so, que é uma Casa de leis, uma Casa que tem inicia-
tiva, e provou V. Exª, com o seu trabalho, que essas 
iniciativas não ficam engavetadas anos e anos como 
outras tantas que existem na Câmara dos Deputados. 
Esperamos que os Deputados, ao receberem essa ma-
téria, ajam da mesma forma célere como agiu V. Exª, 
mas sem deixar de ouvir os segmentos interessados, 
aqueles segmentos que estão mais perto de resolver 
os problemas judiciais: a OAB, o Ministério Público, a 
Defensoria Pública, os juízes, os promotores, enfim, 
todos os que estão enfronhados em resolver os proble-
mas judiciais em nosso País. Por isso, minha palavra 
de regozijo por esta vitória que o Senado Federal está 
conseguindo de entregar à Câmara dos Deputados e 
à Nação uma nova proposta para melhorar a vida da 
nossa sociedade em relação aos seus pleitos judiciais. 
Meus parabéns, Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço a manifestação de V. Exª e sou testemunha da 
preocupação que sempre tem demonstrado, espe-
cialmente na Comissão de Constituição, Justiça e 
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Cidadania, não só com seus projetos, pareceres e 
manifestações, como aqui também, no Plenário desta 
Casa, com a regularidade e com a necessidade de se 
aprimorar a legislação, para dar ao cidadão brasileiro 
a resolução que ele sempre reclama quando bate às 
portas da Justiça.

Conheço várias iniciativas de V. Exª. E V. Exª 
aborda aqui a questão dos juizados especiais como 
uma das alternativas para se dar resposta mais rápi-
da, mais segura, ao cidadão. Concordo com V. Exª. 
Acho inclusive que, neste momento, é preciso que o 
Congresso esteja muito atento a eventuais mudanças 
que estão sendo veiculadas, de vez em quando, em 
meios de comunicação sobre os juizados especiais. 
É uma iniciativa que está dando certo e que deve ser 
preservada, deve receber maturação. 

Vou deixar o Congresso, mas V. Exª vai continu-
ar, e aqui, seguramente, seguirá nessa trajetória de 
defesa dos juizados especiais. 

A grande virtude do trabalho que a Comissão de 
Senadores, da qual V. Exª é vice-Presidente, teve nesse 
processo agora não foi apenas a da celeridade, mas, 
sobretudo, a da capacidade de ouvir. Ouvimos, ouvi-
mos atentamente, consideramos as críticas; tanto é que 
delas muitas mudanças nasceram. V. Exª fez críticas, o 
Senador Gurgacz fez críticas, os Parlamentares trouxe-
ram críticas por suas emendas ou manifestações, e o 
projeto hoje tramita com uma regularidade e com uma 
tranquilidade de quem está realmente consciente das 
mudanças trazidas, que seguramente são no sentido 
de dar a cada cidadão a segurança jurídica que se faz 
necessária e a previsibilidade de que é possível, sim, 
obter uma justiça em tempo razoável.

Com essas palavras, encerro a nossa primeira 
intervenção nessas discussões, Sr. Presidente.

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

– Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que, para mim, é 
uma satisfação, uma honra poder presidir esta sessão 
tão importante para o nosso País.

Enalteço a iniciativa do nosso Presidente José 
Sarney pela autoria desse Projeto de reforma do Código 
de Processo Civil. Quero cumprimentar e parabenizar 
o autor dessa matéria, o Senador e Presidente José 
Sarney, que faz um grande trabalho hoje à frente desta 
Casa, como Presidente do Senado Federal.

Parabenizo e agradeço o Ministro Luiz Fux, que 
presidiu a Comissão que elaborou o anteprojeto, o 
qual deu início a esse grande trabalho que nós pode-
mos hoje debater, levar à discussão, e, em seguida, à 
votação. Meus cumprimentos a V. Exª e a toda equipe 
que ajudou no trabalho do anteprojeto.

Cumprimento também o Presidente Demóstenes 
Torres pela agilidade dos trabalhos, mas faço um des-
taque especial ao Relator, Senador Valter Pereira, que 
fez um valoroso trabalho de relatoria desse projeto, que 
chega hoje à discussão, e, em seguida, à votação no 
plenário do Senado Federal.

Tenho certeza de que o novo Código de Proces-
so Civil está muito próximo daquilo que a sociedade 
espera desse tão importante Código de Processo Ci-
vil brasileiro.

Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão 

da matéria terá prosseguimento na sessão deliberativa 
extraordinária de amanhã, quarta-feira, às 11 horas.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Declaro encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 24 
minutos.)
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Ata da 207ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 14 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, 
Mão Santa, César Borges, Cícero Lucena e Papaléo Paes

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

se às 22 horas e 12 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A lista de presença acusa o comparecimento de 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União 
os Avisos nºs 2190 e 2197-Seses-TCU-Plenário, na 
origem, encaminhando as cópias dos Acórdãos que 
mencionam.

As matérias serão publicadas no Diário do Sena-
do Federal de 15 de dezembro do corrente.

Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os avisos:

Aviso nº 2.190-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do Pro-
cesso nº TC 010.801/2009-9, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 1-12-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

Aviso nº 2.197-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo 
nº TC 006.042/2008-3, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 1º-12-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 979, DE 2010

Requeiro, nos termos do Regimento Interno, inser-
ção em ata de Voto de Aplauso pelo Bicentenário da Bi-
blioteca Nacional, ocorrido em 29 de outubro de 2010.

Justificação

A Biblioteca Nacional do Brasil é uma das dez 
maiores do mundo. O acervo, com cerca de 9 milhões 
de obras, tem origem na coleção do Dom João VI. A 
instituição é referência em projetos de restauração e 
digitalização na America Latina.

Possui uma das mais raras e ricas coleções em 
suporte papel do mundo, de acordo com a Unesco. 
Durante seus 300 anos iniciais de história atlântica, 
Portugal proibiu, cerceou e controlou a entrada de 
livros em sua colônia americana. O histórico legado 
bibliográfico que hoje comemoramos encontra-se aqui 
por uma fatalidade. Ou, dependendo do ponto do vista, 
uma felicidade. 

Em breve histórico, a invasão de Portugal em 
1807 por forças francesas e espanholas levou a mo-
narquia portuguesa a tomada de uma medida extre-
ma para garantir a integridade de sua dinastia. Com a 
transferência da Corte de Lisboa para o Rio do Janei-
ro, apenas os mais valiosos bens e as pessoas mais 
importantes teriam vaga garantida na travessia. Nos 
pianos, estava a Real Biblioteca, coleção-mãe da fu-
tura Biblioteca Nacional.

Na prática, entretanto, o frenesi de uma nobreza 
em fuga amesquinhou o fantástico conjunto de cerca 
de 60 mil peças, algumas mesmo únicas, deixando-o 
debaixo de uma chuvosa Lisboa, em caixões no cais 
do porto de Belém. Ordens amargas foram dadas ao 
partirem os navios: todos os papéis do Estado encon-
trados nos gabinetes da Real Biblioteca deveriam ser 
queimados.

Todavia, os responsáveis pela execução das or-
dens não as acataram.

Eles se mostraram diligentes e apegados à co-
leção da Família Real: além de não queimar papéis 
oficiais, preservaram os livros da rapina e do roubo 
dos franceses, que preferiram outras coleções, como 
a do Real Gabinete de História Natural.

Com a eventual saída francesa de Lisboa, os 
encarregados da Real Biblioteca trataram de enviar a 
coleção à nova Corte, conforme desejava Dom João. 
O monarca tinha lá seus motives para tal. Em 1755, 

um terremoto, seguido do maremoto e incêndio, des-
truiu uma porção considerável de Lisboa, devastando 
também a biblioteca da casa real.

Esse precioso conjunto havia sido amealhado per 
gerações de reis portugueses. Dom José I, monarca de 
Portugal à época, não mediu esforços para reconstruir 
sua livraria real, fato que demonstra o apreço e a impor-
tância que a realeza depositava nos livros. Após esse 
lento processo de formação de uma nova biblioteca ao 
longo da segunda metade do século XVIII, imagina-
se que o príncipe regente não tinha interesse em ficar 
afastado de seus preciosos livros e papéis.

O envio das coleções se deu em três levas distintas 
entre os anos de 1809 e 1811. Em outubro de 1810, Dom 
João decretou que a Real Biblioteca ficasse acomoda-
da nas catacumbas do Hospital da Ordem Terceira do 
Carmo, a primeira de suas “casas” nos trópicos...

Em 2010, celebram-se os duzentos anos dessa 
história paradoxal. Uma colônia, que carecia de estí-
mulos para a indústria e era cercada do toda sorte de 
controle a supostos perigos externos (livros incluídos), 
torna-se depositária de uma das coleções bibliográfi-
cas mais preciosas do Velho Mundo.

Todo um acúmulo de conhecimento lá surgido – 
ideias de progresso e luzes que haviam sido ofuscadas 
nas possessões americanas de Portugal, mas também 
marcas de centenária tradição europeia – encontraram-
se a partir do 1810 potencialmente disponíveis para 
sonhadores, realizadores, ou simples curiosos. E, com 
o passar das décadas, acompanharam o Brasil em sua 
longa saga para forjar uma nação.

Ao transpor o oceano rumo ao novo reino, o prín-
cipe Dom João VI trouxe consigo uma biblioteca. O 
Brasil independente transformou a velha coleção real 
em biblioteca oficial do novo país.

Em 1858, os livros foram transferidos do sítio ini-
cial do convento do Carmo para o edifício no Passeio 
Público, sobre o qual posteriormente seria erguida a 
atual Escola da Música.

A Biblioteca encontrou sua sede definitiva em 
1910, no edifício monumental projetado por Francis-
co Marcelino de Souza Aguiar. O evento fez parte do 
momento eclético da arquitetura brasileira, quando as 
reformas urbanas do prefeito Pereira Passos fizeram 
da Avenida Central o marco do Rio do Janeiro como 
a capital moderna do Brasil republicano.

A Biblioteca Nacional guarda na sua Divisão de 
Iconografia os documentos que contam a história de sua 
arquitetura. Por meio deles, podemos recuperar a memó-
ria construtiva das paredes e tetos que foram concebidos 
para a guarda da história intelectual da nação.

Preciosidades como desenhos, álbuns de fotografias 
e a superfície azul das cópias Ozalid revelam o tempo 
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decorrido caminhando lado a lado com a tecnologia. Vis-
lumbramos os tempos do projeto e da construção, o dia a 
dia nos espaços da instituição até as recentes obras de 
restauração e as propostas para a sua expansão.

Comemora-se, assim, também, em 2010, o cen-
tenário do edifício da Biblioteca Nacional, enfrentando 
novos desafios: preparar-se para o futuro preservando 
ao mesmo tempo a memória do um país e a magnitude 
agora secular de sua arquitetura.

Em comemoração à data e ao Dia Nacional do Livro, 
além de Mostra Comemorativa do Bicentenário inaugura-
da pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura, João 
Luiz Silva Ferreira (Juca Ferreira), a Ação da Cidadania 

lançou na data a 18ª edição da Campanha Natal sem 
Fome dos Sonhos, mediante a coleta de brinquedos e 
livros infanto-juvenis para distribuição em comunidades 
pobres no fim do ano, em diversos estados.

Sala das Sessões,  de dezembro de 2010. – Se-
nador Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento lido vai à publicação e poste-
riormente ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido será pu-
blicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 982, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
homenagem de pesar pelo terceiro ano de falecimento 
do então Governador do Estado de Roraima, Ottomar 
de Souza Pinto, com apresentação de condolências à 
família e à população do Estado de Roraima.

Justificação

O Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto faleceu no 
dia 11 de dezembro de 2007, em Brasília, em decor-
rência de problemas cardíacos. Decorridos três anos 
do passamento do então governador, a influência do 

pensamento político do Brigadeiro continua, em face 
da expressiva liderança que Ottomar exercia no Esta-
do e na região.

Ottomar Pinto, oficial brigadeiro das Forças Ar-
madas Brasileira, esteve por quatro mandatos à frente 
do Executivo de Roraima, onde prestou relevantes ser-
viços, com destaque para a criação da Universidade 
Estadual de Roraima, dentre as muitas obras realiza-
das, reconhecidas pela população do Estado.

Pela importância do ex-Governador para o Es-
tado de Roraima e para a política na região Norte do 
país, justifica-se este requerimento.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2010. – 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – O requerimento que acaba de ser lido será in-

cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-

blicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, indicação que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A indicação que acaba de ser lida será enca-
minhada a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência recebeu do Presidente do Ban-
co Central do Brasil o Aviso nº 37, de 2010–CN (nº 

104.1/BCB-Presi/2010, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 115 da Lei nº 
12.017, de 12 de agosto de 2009, as Demonstrações 
Financeiras do Banco Central referentes ao 3º trimes-
tre de 2010.

É o seguinte o aviso:
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 4.595,  DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Institui-
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias, 
cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 8° A atual Superintendência da Moeda e do 

Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede 
e foro na Capital da Republica, sob a denominação de 
Banco Central da República do Brasil, com persona-
lidade jurídica e patrimônio próprios, este constituído 
dos bens, direitos e valores que lhe são transferidos 
na forma desta lei e ainda da apropriação dos juros e 
rendas resultantes, na data da vigência desta lei, do dis-
posto no art. 9º do Decreto-Lei nº 8.495, de 28-12-1945, 
dispositivo que ora é expressamente revogado.

Parágrafo único. Os resultados obtidos pelo Banco 
Central do Brasil,consideradas as receitas e despesas 
de todas as suas operações, serão, a partir de 1° de 
janeiro de 1988, apurados pelo regime de competên-
cia e transferidos para o Tesouro Nacional, após com-
pensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores. 
(Redação dada pelo Dec. nº 2.376, de 25-11-87)
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI N° 2.376,   
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1987

Dispõe sobre a dívida mobiliária inter-
na da União, e dá outras providências.

Art. 1° A divida mobiliaria interna da União so-
mente poderá ser elevada para:

I – cobrir deficit no Orçamento Geral da 
União, mediante autorização legislativa;

II – atender a parcela do serviço da divi-
da não incluída no Orçamento Geral da União, 
desde que referente:

a) aos valores relativos ao principal mo-
netariamente corrigido, se a isto sujeitos; ou

b) aos valores líquido de colocação, no 
mercado, acrescidos dos respectivos aces-
sórios, ate o limite equivalente à variação do 
valor de uma Obrigação do Tesouro Nacional 
– OTN, quando se tratar de títulos não sujeitos 
a cláusula de correção monetária.

1º Será prevista no Orçamento Geral da União 
dotação para atender a despesa relativa à divida pú-
blica mobiliária federal que exceder os limites de que 
trata o inciso II deste artigo.

2º Para os efeitos deste artigo, tornar-se-á como 
base o montante da dívida existente em 31 de dezembro 
de 1987, sendo, dai em diante, verificado, no final de 
cada exercício, o cumprimento dos limites fixados.

3º As disposições deste artigo não se aplicam 
as operações de crédito por antecipação da receita 
orçamentária realizadas de acordo com a art. 67 da 
Constituição.

Art. 2º O Banco Central do Brasil garantirá o pa-
gamento, nos respectivos vencimentos, do principal e 
acessórios dos títulos do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 
artigo, se o Tesouro Nacional não fizer colocação de 
títulos junto ao público, em valor equivalente ao mon-
tante dos que forem resgatados, o Banco Central do 
Brasil poderá subscrever a parcela não colocada.

Art. 3º As Letras do Tesouro Nacional instituídas 
por este decreto-lei poderão ser emitidas para cobertu-
ra de deficit orçamentário, bem assim para realização 
de operações de crédito por antecipação da receita, 
observados as limites fixados pelo Poder Legislativo.

Art. 4º O art. 3º do Decreto-Lei nº 1.452, de 30 
de março de 1976, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º Caso o Imposto de Renda devido 
pelas instituições financeiras referidas no § 1º 
do art. 2º, ou por seus agentes, não seja sufi-
ciente para absorver a totalidade do benefício 
fiscal, a diferença será coberta, no exercício 
subsequente ao período de apuração do tributo, 
por dotação orçamentária da União.

1º A Secretaria de Planejamento e Co-
ordenação da Presidência da República e o 
Ministério da Fazenda promoverão, em cada 
ano, a inclusão, na proposta de Orçamento da 
União, de recursos necessários à cobertura 
das despesas previstas neste artigo.

2° O Ministro da Fazenda poderá baixar 
normas necessárias ao cumprimento do dis-
posto neste artigo.”

Art. 5° (Revogado pela Lei nº 10.179, de 2001)
Art. 6° Caso o Banco Central do Brasil não divul-

gue os valores dos rendimentos produzidos pela Letra 
do Banco Central – LBC, as obrigações sujeitas, legal 
ou contratualmente, a reajuste monetário ou de pre-
ços, calculado com base em tais rendimentos, serão 
reajustadas tendo por referência os rendimentos pro-
porcionados segundo idênticos critérios pelas Letras 
Financeiras do Tesouro.

Art. 7º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 2.447, de 
1988)
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Art. 8º Fica extinto o “Fundo de Resgate e Controle 
da Dívida Pública Interna Fundada Federal”, instituído 
pelo art. 5º do Decreto-Lei nº 263, de 28 de fevereiro 
de 1967, procedendo-se na forma do art. 11 em rela-
ção ao seu saldo.

Art. 9º O item XXVII do art. 4º, o parágrafo único 
do art. 8º e o art. 16 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º.  .................................................
XXVII – aprovar o regimento interno e 

as contas do Banco Central do Brasil e decidir 
sobre seu orçamento e sobre seus sistemas 
de contabilidade, bem como sobre a forma e 
prazo de transferência de seus resultados para 
a Tesouro Nacional, sem prejuízo da compe-
tência do Tribunal de Contas da União.”

“Art. 8º. ..................................................
Parágrafo único. Os resultados obtidos pelo 

Banco Central do Brasil, consideradas as receitas 
e despesas de todas as suas operações, serão, 
a partir de 1º de janeiro de 1988, apurados pelo 
regime de competência e transferidos para o 
Tesouro Nacional, após compensados eventuais 
prejuízos de exercícios anteriores.”

“Art. 16. Constituem receita do Banco 
Central do Brasil as rendas:

I – de operações financeiras e de outras 
aplicações de seus recursos;

II – das suas operações de câmbio, da 
compra e venda de ouro e de quaisquer outras 
operações em moeda estrangeira;

III – eventuais, inclusive as derivadas de 
multas e de juros de mora aplicados por força 
do disposto na legislação em vigor.”

Art. 10. Fica extinta a reserva monetária criada 
pelo Decreto-Lei nº 1.638, de 6 de outubro de 1978, 
dando-se o seguinte tratamento aos seus ativos:

I – os recursos disponíveis serão utiliza-
dos pelo Banco Central do Brasil, para cober-
tura de encargos financeiros das operações 
decorrentes da execução das políticas mone-
tária e cambial a seu cargo;

II – as operações em curso constituirão dé-
bito do Tesouro Nacional e por este serão liqui-
dadas na forma do art. 11 deste decreto-lei.

Art. 11. Os créditos e débitos, de qualquer origem ou 
natureza, entre o Tesouro Nacional e o Banco Central do 
Brasil, ou o Banco do Brasil S.A. serão realizados e liqui-
dados, mediante compensação, pelos valores apurados 
em 31 de dezembro de 1987, com a correção monetária, 
bem assim os juros e demais encargos cabíveis até essa 

data, procedendo-se à liquidação em espécie, dos saldos 
devedores, no mês de janeiro de 1988.

1º O eventual saldo devedor imputável ao Tesouro 
Nacional poderá ser liquidado mediante da ação em 
pagamento de Letras do Tesouro Nacional, de série 
especial, emitidas para esse fim, cujos valores serão 
monetariamente atualizados pelos índices de variação 
do valor de uma Obrigação do Tesouro Nacional – OTN. 
(Vide Lei nº 8.177, de 1991)

2º Os valores apurados nos termos do caput des-
te artigo serão considerados líquidos e certos, desde 
que homologados pelo Conselho Monetário Nacional, 
devendo a respectiva Resolução ser publicada no Di-
ário Oficial da União.

3º As obrigações de que trata este artigo serão 
objeto de instrumentos contratuais lavrados na Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo o Tesouro 
Nacional representado pelo Ministro da Fazenda, e o 
Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., pelos 
respectivos presidentes.

4º As Letras de que trata o § 1º terão vencimen-
to escalonado em Resolução do Conselho Monetário 
Nacional, observado o prazo máximo de vinte anos, 
contado da data da assinatura dos instrumentos con-
tratuais referidos no parágrafo anterior.

Art. 12. Este decreto-lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 13. Ficam revogados os Decretos-Leis nºs 
1.343, de 11 de setembro de 1974, 1.638, de 6 de ou-
tubro de 1978, e 2.076, de 20 de dezembro de 1983, 
e as demais disposições em contrário.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

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

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, 
apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi-
do até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos 
balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação 
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações 
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demons-
trados trimestralmente, nos termos em que dispuser a 
lei de diretrizes orçamentárias da União.
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§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central 
do Brasil conterão notas explicativas sobre os cus-
tos da remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e 
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando 
os de emissão da União.

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orça-
mentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.

Parágrafo Único. Os recursos legalmente vinculados 
à finalidade específica serão utilizados exclusivamente 
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(Vide ADIN nº 2.238-5)

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1º do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento 
de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, 
em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos ob-
jetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações 
e os resultados demonstrados nos balanços.

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

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.179-36, DE 24 DE 
AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre as relações financeiras 
entre a União e o Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências.

....................................................................................  
Art. 2º O resultado apurado no balanço semestral do 

Banco Central do Brasil após computadas eventuais cons-
tituições ou reversões de reservas será considerado:

I – se positivo, obrigação do Banco Central do Bra-
sil para com a União, devendo ser objeto de pagamento 
até o décimo dia útil subsequente ao da aprovação do 
balanço pelo Conselho Monetário Nacional;

II – se negativo, obrigação da União para com o 
Banco Central do Brasil, devendo ser objeto de paga-
mento até o décimo dia útil do exercício subsequente 
ao da aprovação do balanço pelo Conselho Monetá-
rio Nacional.

§ 1° (Revogado)
§ 2º Durante o período compreendido entre a 

data da apuração do balanço semestral e a data do 
efetivo pagamento, as parcelas de que tratam os inci-
sos I e II terão remuneração idêntica àquela aplicada 
às disponibilidades de caixa da União depositadas no 
Banco Central do Brasil.

§ 3° (Revogado)
....................................................................................

LEI N° 12.017, DE 12 DE AGOSTO DE 2009

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2010 e dá outras providências.

....................................................................................  
Art. 115. O impacto e o custo fiscal das operações 

realizadas pelo Banco Central do Brasil na execução 
de suas políticas serão demonstrados nas notas expli-
cativas dos respectivos balanços e balancetes trimes-
trais, a serem encaminhados ao Congresso Nacional 
até 60 (sessenta) dias do encerramento de cada tri-
mestre, que conterão:

I – os custos da remuneração das disponibilida-
des do Tesouro Nacional;

II – os custos de manutenção das reservas cam-
biais, demonstrando a composição das reservas inter-
nacionais com metodologia de cálculo de sua rentabi-
lidade e do custo de captação; e

III – a rentabilidade de sua carteira de títulos, 
destacando os de emissão da União.

Parágrafo único. As informações de que trata o 
caput constarão também em relatório a ser encami-
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nhado ao Congresso Nacional, no mínimo, até 10 (dez) 
dias antes da reunião conjunta prevista no art. 9º, § 5º, 
da Lei Complementar nº 101, de 2000.
....................................................................................  

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 14/12/2010 
Até 19/12 prazo para publicação e distribuição 

dos avulsos da matéria:
Até 13/02 prazo para apresentação de relatório;

Até 18/02 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

Até 25/2 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 15 de dezembro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 180, de 2010, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, comunicando a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 68, de 2010.

É o seguinte o ofício:

Of. nº. 180/2010 – CCT

Brasília, 8 de dezembro de 2010 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
68, de 2010, e as Emendas nº 1 e 2 – CCT. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que a matéria seja apre-
ciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, Senador Marco 
Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Sem revisão 
do orador.) – Eu gostaria de pedir a V. Exª a palavra 
para uma comunicação inadiável e urgente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será inscrito na forma do Regimento.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presi-
dente, desejo, na ocasião, e por deferência do Senador 
Mozarildo Cavalcanti...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – É só para dizer que ia pedir 
a palavra pela ordem para uma comunicação inadiá-
vel, mas abro mão para o Senador Marco Maciel, já 
que chegou a indicação pelo PTB para falar pela Li-
derança.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será inscrito na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Para uma comunicação inadiável. 
O Senador Marco Maciel, nosso sempre Presidente, 
naturalmente, tem preferência.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª está inscrito na forma do Regimento.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, desejo registrar, nesta breve intervenção, 
a posse do novo Presidente do Tribunal de Contas da 
União, o Ministro Benjamim Zymler.

Trata-se de um excelente integrante do quadro do 
Tribunal de Contas da União, ora elevado à condição 
de Presidente daquela Corte.

Ao discursar, S. Exª disse que estar à frente do 
Tribunal de Contas da União, desempenhando as re-
levantes funções da Presidência, é motivo de honra 
para qualquer pessoa, salientando: 

No meu caso particular, o honor se mis-
tura com certa dose de perplexidade. Princi-
palmente quando penso na trajetória trilhada e 
nas expectativas que nutri ao longo do tempo, 
em confronto com o patamar atingido, muito 
acima do sonhado.

S. Exª declara: “É para o Brasil que dedico a ges-
tão que ora estou assumindo”, ou seja, a condição de 
controlar o Sistema Tribunais de Contas – tarefa em 
particular do Tribunal de Contas da União, cuja ativi-
dade tem sido extremamente positiva para o nosso 
País, sobretudo na busca de melhorar o controle in-
terno e externo.

Gostaria de mencionar que Dr. Benjamin Zymler 
foi escolhido Ministro por haver sido Auditor do Tribunal 
de Contas, devidamente concursado e logo acolhido 
no Ministério Público junto ao Tribunal pelo então Pro-
curador-Geral, Dr. Francisco de Salles Mourão Branco, 
a quem, segundo ele próprio afirma, teve a honra de 
assessorar e com quem aprendeu lições de Direito e 
principalmente de vida.

Sr. Presidente, todos reconhecem o quanto tem 
sido importante o órgão central, que é o Tribunal de 
Contas da União, que cuida do exame das contas pú-
blicas federais.

Gostaria, Sr. Presidente, de destacar do discur-
so do Presidente Benjamin Zymler alguns trechos que 
passarei a ler:

... fui precedido por homens que permi-
tiram assentar o controle externo em bases 
de autonomia e de aproximação com todos 
os Poderes.
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A independência do controle externo é 
pressuposto inafastável para que se assegu-
re ao cidadão o direito individual de ser des-
tinatário da boa administração pública. Isso 
implica necessariamente o uso regular, lícito 
e eficiente dos dinheiros públicos.

Cumprindo o ideal de Rui Barbosa com 
equidistância e altivez posicionou-se o TCU 
de forma a estar à altura dos anseios de nos-
sa sociedade.

(...)
A evolução dos modelos de Estado fez 

nascer a necessidade de um órgão de auxílio do 
Legislativo para além da estrutura político-parti-
dária, capaz de analisar com isenção e técnica 
o correto emprego dos dinheiros públicos. 

(...)
É importante reconhecer que a contribui-

ção dos gestores públicos engrandece o pro-
cesso de controle, dá densidade e qualidade 
à decisão final adotada e assegura legitimi-
dade às deliberações proferidas pelo Tribunal 
no exercício da sua missão constitucional de 
cooperação com o Poder Legislativo. 

(...)
Ao revés, tem o TCU a possibilidade plena 

de aprimorar um sistema eficiente de planeja-
mento de suas auditorias, sejam elas de confor-
midade legal, sejam de natureza operacional.

Nesse sentido, impõe-se convocar o juris-
dicionado, em particular o Poder Executivo, a 
participar efetivamente dessa cruzada em um 
movimento que configura verdadeira parceria. 

(...)
Nessa seara, o Instituto Serzedello Cor-

rêa, criação do Tribunal de Contas da União 
por sugestão do então Ministro emérito Car-
los Átila Álvares da Silva, teve, aliás, um papel 
extremamente saliente no Tribunal de Contas 
do nosso País 

(...) 
As auditorias de obras públicas continuarão 

a integrar a essência do moderno controle exter-
no. A criação de mais de uma unidade técnica 
vocacionada à fiscalização de obras demonstra a 
ênfase que nossa gestão imprimirá ao tema.

Nesse sentido, impõe-se a este Tribunal, 
a atribuição adicional de interagir com o Con-
gresso Nacional de forma a buscar sedimen-
tação legislativa desse processo de fiscaliza-
ção. Sabemos que, desde 1997, as sucessivas 
leis de diretrizes orçamentárias vêm trazendo 

inovações e aperfeiçoamentos ao sistema de 
controle de obras públicas.

(...) 
Precisamos de um órgão que possa pa-

rametrizar a atuação finalística das Cortes de 
Contas, municiando a sociedade brasileira com 
dados e informações que permitam descortinar 
de forma transparente a atuação de todos os 
Tribunais de Contas.

Para tanto, é preciso reforçar as bases do 
controle externo nacional. Precisamos aparar 
arestas, homogeneizar práticas, evoluir as partes 
na percepção de que o alvo é o todo sistêmico.

Sr. Presidente, nobre Senador Marconi 
Perillo, prestes a se empossar como Gover-
nador de Goiás, o Ministro Benjamin Zimler 
mencionou :

O Ministro Marcos Vilaça, grande per-
nambucano que me alçoi ao cargo de Secretá-
rio de Controle Externo, e que sempre funcio-
nou como verdadeiro alter ego, com incentivos 
e avisos que me permitiram evoluir e pactuar 
de sua sabedoria.

Salienta o Presidente Benjamin Zymler: 

Tenho afirmado que o Tribunal é parceiro 
da Administração. E que nossos esforços se 
somam em prol do interesse público.

E desse diálogo democrático, somente 
pode resultar o engrandecimento das duas 
Instituições e o fortalecimento da Democracia 
e do Estado de Direito.

Encerrou, portanto, dizendo que:

É no compromisso de auxiliar no cumpri-
mento da Constituição e das leis deste País que 
empenho o meu esforço, meu conhecimento, 
minha experiência. 

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que seja publicado 
na íntegra o discurso do novo Presidente do Tribunal 
de Contas da União, Dr. Benjamin Zymler, para que 
conste dos Anais do Senado Federal e possamos nos 
informar das alterações e mudanças que a Corte de 
Contas da União vem fazendo em prol do controle in-
terno e externo, indispensável ao bom desempenho 
da Administração Pública. 

Muito obrigado a V. Exª. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO 

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo PSDB – 
GO) – Senador Marco Maciel, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento Interno.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nes-
te Período do Expediente, Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Marconi Perillo, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, antes de fazer meu pronunciamento, faço 
um agradecimento especial ao Senador Acir Gurgacz, 
que teve a gentileza de inverter comigo a ordem de 
inscrição, dando-me a oportunidade de ser o primeiro 
a fazer uso da tribuna como orador inscrito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou na 
iminência de encerrar o capítulo mais importante da 
minha biografia política: os oito anos em que exerci 
nesta Casa o honroso mandato de Senador, represen-
tando o Estado do Amapá.

Na ocasião do meu primeiro pronunciamento, 
nesta mesma tribuna, no dia 19 de março de 2003, fiz 
um breve relato de minha trajetória de vida até aquele 
momento.

Destaquei, naquela ocasião, o meu engajamento 
na área da saúde, minha eleição para a Prefeitura de 
Macapá em 1992 e minha eleição para o Senado em 
2002, quando fui o Senador mais votado do Estado 
do Amapá.

Agora, no momento em que me despeço desta 
Casa, eu gostaria de apresentar um balanço de minha 
atuação parlamentar e, assim, prestar contas aos elei-
tores que a mim confiaram a missão de representá-los 
no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, o sentimento que experimento 
ao revisitar meus oito anos de dedicação a esta Casa 
é o do dever cumprido com honradez, honestidade e 
espírito público.

Os mais de mil discursos que pronunciei desta 
tribuna são testemunho da transparência da minha 
atuação, da minha participação assídua nas atividades 
do Senado Federal e do meu comprometimento com a 
publicidade de minhas opiniões e de meus atos.

Os principais eixos que conduziram a minha 
atuação nesta Casa são a defesa incondicional do 
Amapá, Estado que tenho a honra de representar; a 
defesa incondicional de todo cidadão brasileiro; a luta 
por melhorias na saúde pública; e a defesa da institui-
ção Senado Federal como importante pilar de nossa 
democracia.

Em meus pronunciamentos, tratei dos mais varia-
dos temas. Contudo, as questões que envolvem a saúde 
do brasileiro sempre foram uma das minhas maiores 
preocupações, mesmo porque foi à saúde e à medicina 
que decidi dedicar minha vida profissional.

Dos 54 projetos de lei que apresentei nesta Casa 
ao longo do meu mandato, pelo menos uma dúzia 
relacionava-se diretamente à saúde. Ainda em 2003, 
meu primeiro ano no Senado, apresentei dois projetos 
na área, que são: Projeto de Lei do Senado nº 98, que 
dispõe sobre assistência farmacêutica aos portadores 
de hipertensão arterial, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde; e o PLS nº 308, que regulamenta a promoção 
e a publicidade de medicamentos.

Em 2004, foram mais dois projetos relacionados 
à saúde: o PLS nº 123, que trata da utilização de in-
seticidas em atividades de saúde pública; e o PLS nº 
124, que torna obrigatória a manutenção, pelos ser-
viços de saúde do País, de um Programa de Controle 
de Infecções na Assistência à Saúde. O primeiro foi 
aprovado no Senado e tramita na Câmara dos Deputa-
dos desde 2008; o segundo foi aprovado recentemente 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal.

No ano seguinte, destaco quatro projetos que 
apresentei com essa temática: o PLS nº 95, de 2005, 
que estabelece incentivos fiscais à produção de fárma-
cos, dos seus insumos e de medicamentos; o PLS nº 
103, de 2005, que estabelece o Estatuto do Enfermo; 
o PLS nº 119, do mesmo ano, que aumenta as san-
ções aplicáveis a agentes públicos que enriqueçam 
ilicitamente, nos casos que envolvam verbas públicas 
destinadas à saúde e à educação. Esse importante 
projeto foi aprovado no Senado e tramita na Câmara 
desde 2007.

Finalmente, o PLS nº 124 tipifica a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes como crime pu-
nível com penas equivalentes às do tráfico ilícito de 
substância entorpecente, matéria que se encontra na 
Ordem do Dia deste plenário.

Nos últimos três anos, destaco ainda dois projetos: 
o PLS nº 259, de 2008, que determina que o número 
do lote e das datas de fabricação e de validade dos 
medicamentos sejam impressos de modo a torná-los 
mais visíveis e mais nítidos; e o PLS nº 83, de 2010, 
que institui a Política Nacional de Medicamentos, pro-
jeto extremamente importante que foi aprovado na Co-
missão de Assuntos Sociais há poucos dias.

Além dos projetos e das dezenas de pronuncia-
mentos dedicados à saúde, apresentei várias emen-
das a projetos da Câmara e de outros Senadores e 
diversos requerimentos relativos ao tema.

Destaco aqui o requerimento que resultou na cria-
ção, em 2003, da Subcomissão Temporária de Saúde, 
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, que pos-
teriormente foi convertida em Subcomissão Permanente 
de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde. 
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Foi nessa Subcomissão que debatemos temas impor-
tantes e relevantes da saúde pública brasileira.

Finalizando este balanço sobre minha atuação 
parlamentar na área da saúde, reforço minhas posições 
em relação a um assunto da maior importância. Fui um 
defensor permanente da regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, uma fonte legítima de recursos 
permanentes para a saúde pública brasileira.

Com o mesmo empenho que dediquei à saúde, 
tratei de iniciativas voltadas para o desenvolvimento 
do Estado que represento no Senado Federal. 

Dentre os projetos que apresentei em prol do 
Amapá, gostaria de destacar seis. O PLS nº 484, de 
2003, que propõe a criação da Escola Técnica Fede-
ral de Macapá, algo que deve se concretizar no curto 
prazo. 

O PLS nº 111, de 2005, que propõe a criação da 
Região Integrada de Desenvolvimento de Macapá e 
Santana e do Programa Especial de Desenvolvimento 
de Macapá e Santana. 

O PLS nº 348, também de 2005, que concede 
os mesmos incentivos fiscais da Zona Franca de Ma-
naus para os bens de informática e automação indus-
trializados na Área de Livre Comércio de Macapá e 
Santana. 

O PLS nº 23, de 2006, que autoriza o Executivo 
a criar campi avançados da Universidade Federal do 
Amapá, a Unifap, nos Municípios de Santana, Oiapo-
que, Laranjal do Jari e Amapá. 

O PLS nº 341, de 2007, que propõe a criação da 
Escola Técnica Federal de Construção Naval no Mu-
nicípio de Santana.

Finalmente, o PLS nº 326, de 2008, que cria zona 
de processamento de exportação, ZPE, no Município 
de Serra do Navio.

Também defendo, com muita alegria, dois proje-
tos que apresentei em 2005, que dispõem sobre ques-
tões relativas ao meio-ambiente. O PLS nº 319, que 
determina que os valores arrecadados em pagamento 
de multas por infração ambiental sejam integralmente 
revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, e o 
PLS nº 320, que altera a lei de criação desse mesmo 
fundo, para priorizar projetos que atuem em Municípios 
que possuam parte de suas áreas dentro de parques 
nacionais. Essas duas iniciativas foram propostas na 
tentativa de garantir recursos para os Estados que te-
nham grandes áreas preservadas, como é o caso do 
meu Estado do Amapá.

Lamentavelmente, o Governo Federal nunca teve 
a preocupação de oferecer contrapartidas aos entes 
federados que preservam o meio-ambiente. Por isso, 
Sr. Presidente, as minhas várias investidas aqui nesta 
Casa para que o Senhor Presidente da República re-

passasse o que é de direito ao Estado do Amapá pela 
preservação da reserva do Parque das Montanhas do 
Tumucumaque.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de apresentar 
também quatro propostas de emenda à Constituição. 
Gostaria de destacar duas que considero mais rele-
vantes neste momento.

A primeira é a PEC nº 47, de 2004, que pleiteava 
a extinção do instituto da medida provisória. Minha in-
tenção ao apresentar a PEC em questão era resgatar 
a função legislativa do Parlamento que, se ainda não 
está completamente perdida, está no mínimo bastante 
debilitada pela edição exacerbada de medidas provi-
sórias pelo Poder Executivo. Embora a PEC 47 tenha 
sido declarada prejudicada e posteriormente arquiva-
da, ela representa, no meu entendimento, a declaração 
inequívoca do meu compromisso com a democracia, 
a separação dos Poderes e a independência do Poder 
Legislativo e do Senado Federal.

A segunda PEC que gostaria de destacar dentre 
as que apresentei é a de nº 8 deste ano, na qual propo-
nho a criação de um tribunal regional do Trabalho em 
cada Estado da Federação. Trata-se de uma determina-
ção que já existia originalmente na Constituição Fede-
ral, mas que foi retirada pela Emenda Constitucional nº 
24, de 1999. Julgamos que a presença de um tribunal 
regional do Trabalho em cada Estado, em particular 
no Estado do Amapá, é fundamental para fortalecer a 
Justiça trabalhista no Brasil, especialmente se consi-
derarmos a importância desse ramo do ordenamento 
jurídico no combate a certas injustiças econômicas e 
sociais inerentes ao sistema capitalista.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, tive a enorme 
satisfação de ver alguns dos projetos que apresentei 
sendo convertidos em normas jurídicas. Tornaram-
se três leis proposições de minha autoria: o PLS nº 
149, de 2003, que altera diretrizes para eleições do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, que tornou-se a Lei nº 11.179, de 2005; o PLS nº 
149, de 2004, que institui o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa, celebrado anualmente dia 5 de novembro, 
converteu-se na Lei nº 11.310, de 2006, e o PLS nº 
20, de 2009, que institui o Dia Nacional da Cidadania, 
comemorado no dia 5 de outubro, tornou-se a Lei nº 
12.267, de 2010.

Sr. Presidente, outro ponto extremamente impor-
tante de minha atuação no Senado Federal refere-se 
à apresentação de emendas ao Orçamento Geral da 
União. Durante todo o meu mandato, procurei indicar 
emendas que beneficiassem todos os Municípios ama-
paenses, além do Governo do Estado. Também procurei 
destinar recursos para entidades ligadas à saúde do 
povo amapaense como o Hospital São Camilo, a Casa 
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da Hospitalidade, a Apae Macapá e Laranjal do Jari, 
os Capuchinhos e uma unidade do Hospital Sarah Ku-
bitschek que temos lá em Macapá. Lamentavelmente, 
algumas vezes os recursos que destinei foram perdidos 
pura e simplesmente pela falta de projetos e pela falta 
de interesse de alguns gestores públicos.

Srs. Senadores, é claro que a atuação de um 
parlamentar não se dá apenas por intermédio da apre-
sentação de proposições legislativas ou emendas ao 
Orçamento. Busquei, durante o meu mandato, participar 
ativamente do processo legislativo e viver o cotidiano 
do Senado Federal em todas as suas variadas situa-
ções. Tive oportunidade de aprender bastante sobre 
o funcionamento administrativo desta Casa, durante 
o tempo em que fui membro da Mesa Diretora, de 
2005 a 2009. Vivi o dia a dia agitado estimulante das 
comissões e nelas aprendi muito sobre o processo 
de criação das leis. Fui membro titular e suplente de 
diversas comissões permanentes e temporárias. Em 
2003 e 2004, exerci a vice-Presidência da Comissão 
de Assuntos Sociais. Fui Presidente da Subcomissão 
Temporária de Saúde de 2003 a 2005 e da Subco-
missão de Promoção, Acompanhamento e Defesa da 
Saúde de 2005 a 2009. Atualmente, além da CAS e 
da Subcomissão de Saúde, sou membro titular das 
comissões da reforma do Código de Processo Penal, 
do Código de Processo Civil e do Regimento Interno 
do Senado Federal. Também participei de comissões 
parlamentares de inquéritos importantes como a CPI 
do Banestado e a CPI da Pedofilia, comandada pelo 
nobre Senador Magno Malta. 

Valorizo muito as lições aprendidas em outras 
atividades em que me envolvi, como as mais de 30 
frentes parlamentares de que participei; as missões 
que cumpri no Brasil e no exterior, e a participação em 
conselhos, como o do Diploma Mulher-Cidadã Bertha 
Lutz, entre 2003 e 2005. 

Essa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é a 
síntese dos oito anos em que representei o povo do 
Amapá no Senado Federal. Recorri a números e da-
tas, na vã esperança de transmitir uma vaga ideia do 
que a passagem por esta Casa representou para mim 
em termos de experiência de vida e de crescimento 
pessoal. Serei eternamente grato a Deus e ao povo 
amapaense pela oportunidade de participar, de forma 
tão intensa, do exercício da democracia. 

Gostaria, neste momento, de fazer também um 
agradecimento muito especial a toda a minha famí-
lia, que acompanhou meu mandato sem nenhum tipo 
de interferência, optando sempre por palavras de in-
centivo e compreensão. Agradeço a minha esposa 
Josélia e minhas filhas Jacyra e Juliana, pelo amor, 
carinho e paciência com que lidaram com as minhas 

obrigações parlamentares. Agradeço a meus irmãos 
Alberto, Miguel e minha irmã Fátima, pelas palavras 
de incentivo, principalmente nos momentos mais difí-
ceis da minha vida. 

Voltando meus olhos para o céu, agradeço a mi-
nha mãe Jacyra, a meu pai Zacarias e a meu irmão 
José Maria, que se encontram junto a Deus, nosso Pai. 
A eles o meu agradecimento eterno, pelos valores que 
me foram passados ainda jovem e que levarei comigo 
por toda a minha vida. 

Sr. Presidente, acumulei também uma dívida im-
pagável com todos aqueles que, de alguma forma, me 
auxiliaram nesses oito anos de caminhada.

Meus suplentes, Sebastião Magalhães e Uílton 
José Tavares, dois amigos que escolhi pela confiança 
e amizade para me acompanharem como os meus 
companheiros de chapa. Muito obrigado a vocês!

Aos meus nobres colegas Senadores, sejam eles 
do meu Partido, PSDB, que realmente é um ninho tu-
cano de amigos, de pessoas que me trataram como 
filho, como irmão, como pai – seja lá de que forma foi 
–, onde recebi sempre muito carinho, atenção e com-
preensão; sejam de outras agremiações partidárias – 
graças a Deus, consegui me relacionar, com respeito 
absoluto, com esses companheiros de que levarei com 
muita saudade; sejam...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me V. Exª, Senador Papaléo Paes?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – pois não, 
Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentar V. Exª, Senador Papaléo Paes e agra-
decer-lhe a relação de respeito, de construção que 
tivemos ao longo desses anos em que V. Exª aqui re-
presentou o Estado do Amapá. Quero inclusive agra-
decer a V. Exª a atenção por ocasião de minha visita 
recente a Macapá, quando V. Exª fez questão de me 
saudar, ainda durante a eleição. Gostaria aqui de re-
gistrar que se houve momentos em que tivemos diver-
gências, elas foram objeto de um diálogo muito respei-
toso e construtivo. Ainda hoje de manhã eu precisei 
solicitar vista de um projeto de autoria de V. Exª. Isso 
é próprio da democracia. Senti a responsabilidade de 
fazê-lo, atendendo observações da Secretaria da Re-
ceita Federal, mas eu disse que se a Receita tiver um 
entendimento no sentido de aperfeiçoar o projeto de 
V. Exª – o Senador Roberto Cavalcanti foi testemunha 
–, eu me comprometo inclusive a reapresentar o pro-
jeto, informando que se trata de uma iniciativa de V. 
Exª. Então quero aqui cumprimentá-lo, manifestar-lhe 
o meu respeito e desejar-lhe um bom caminho a V. Exª 
no prosseguimento de sua vida pública.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy. Quero dizer também que 
foi um prazer muito grande conviver com V. Exª e agra-
decer os ensinamentos que V. Exª, de uma forma ou 
de outra, repassou à minha vida.

Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Papaléo, quero dizer a V. Exª, testemunhando 
de perto o trabalho de V. Exª na Comissão de Assun-
tos Sociais, notadamente, na área de saúde, inclusive 
presidindo a Subcomissão de Saúde, mas não é só na 
saúde, pois V. Exª citou, muito bem, diversas iniciativas 
que tomou na área de saúde, que desejo ressaltar aqui 
a sua luta pela regulamentação da Emenda Constitu-
cional nº 29. É bom que se diga que essa regulamenta-
ção já foi aprovada aqui no Senado e está na Câmara. 
Ela, por si só, resolveria essa questão da tão falada 
falta de recursos para a área de saúde. Mas não se 
aprova, porque não se quer amarrar em lei o dever de 
cada ente federado; quer dizer, o Governo Federal, os 
Estados e os Municípios, no que tange à manutenção 
da saúde. Mais cômodo é pedir a volta da CPMF. Eu 
diria que o trabalho de V. Exª, inclusive o de fiscalizar 
a aplicação de recursos, tem sido muito importante. No 
que tange ao apoio para o desenvolvimento do seu Es-
tado, foi um Senador diligente, presente, atuante. Quero 
só dizer uma frase que, acredito, vale para V. Exª de 
maneira muito especial: não desanime por causa do 
insucesso – não digo derrota, mas insucesso – nesta 
eleição. Não desanime e não deixe de continuar na 
política, porque se os bons desanimarem da política 
estarão colaborando, abrindo caminho, abrindo espa-
ço para que os maus predominem como predominam 
em certos setores da atividade pública.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. Minha gratidão a V. Exª 
pelo companheirismo e pela maneira como V. Exª se 
conduz nesta Casa.

Incorporo suas palavras ao meu pronunciamen-
to.

Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Senador Papaléo Paes, no pronunciamento de V. Exª 
identifiquei que na vida de V. Exª há outro Roberto, um 
irmão chamado Roberto.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Alberto.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) 

– Alberto, perfeito. Na verdade, nós dois tivemos um 
companheirismo muito grande, tivemos uma convivên-
cia baseada em muita transpiração, mas também em 
muito humor. V. Exª tem dentro de si uma característi-
ca múltipla: V. Exª tem o talento unido à transpiração. 
Eu não acredito em talento sozinho. Talento sozinho, 

o neurônio sozinho, por si só, não faz a hora. V. Exª 
tem feito a hora no Senado Federal, nas Comissões, 
no plenário, presente, diligente, como disse o nosso 
querido Mozarildo. Utilizei até dois adjetivos: presente 
e atuante, porque também não basta a presença, é 
presença atuante. No Nordeste há um ditado de que 
se Deus quisesse dava asas à cobra. Na verdade, eu 
diria que V. Exª é um Parlamentar, uma cobra com asa. 
Parabéns pelo talento! Parabéns pela transpiração! 
Parabéns pelo coleguismo! Antes de tudo, V. Exª no 
plenário, nas Comissões sempre tinha uma brincadeira, 
um humor, um sentimento de fraternidade. Não vamos 
nos distanciar. Nossos caminhos ainda se cruzarão pela 
vida pessoal ou política. Faço questão de, no Amapá 
e na Paraíba, nós termos essas duas raízes fincadas. 
Parabéns! Parabéns! Parabéns!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Roberto. Também obrigado por seu 
carinho comigo, sua atenção permanente e também 
por sua participação ativa junto conosco nas Comis-
sões e aqui no plenário.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 

Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Agradeço 

a V. Exª, Senador. Acho que fui o primeiro a levantar 
meu microfone quando V. Exª chegou à tribuna. Eu não 
queria deixar de dizer alguma coisa nem que fosse para 
dizer-lhe muito obrigado pelos momentos de que par-
ticipamos juntos ao longo desses oito anos. Nas vigí-
lias em defesa dos aposentados e dos trabalhadores, 
na caminhada pelo fim do fator previdenciário, enfim, 
em todos os temas. Eu queria dizer que V. Exª não foi 
somente um Parlamentar que atuou num tema funda-
mental, que é a saúde. V. Exª, nesta semana, falava de 
inúmeros projetos daqueles trabalhadores que exercem 
sua função à noite. Lembro-me – falei sobre isso no 
meu programa de televisão no Estado – do momento 
em que estávamos para votar aqui o empréstimo do 
Rio Grande do Sul. V. Exª tinha orientação no sentido 
de que nada fosse votado naquele dia. Fiz um apelo a 
V. Exª, que me pôs em contato com o Senador Arthur 
Virgílio e liberou a votação para o Estado do Rio Grande 
do Sul. Muito obrigado. Sou daqueles que podem dizer, 
ao longo da minha vida, que tive a alegria de conhecê-
lo e que sou seu amigo. Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim. É uma honra muito 
grande para mim ouvir essas palavras suas. Também 
o admiro muito, sou seu amigo e o tenho no coração. 
Obrigado.

Senador Jarbas Vasconcelos.

307ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



58648 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Depois, o senhor me inscreva também.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Em se-
guida, o Senador Renato Casagrande.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Meu caro Senador Papaléo, 
quero apenas dar o meu testemunho das característi-
cas que marcaram a sua presença, a sua atuação aqui 
no Plenário, nas Comissões e nos corredores desta 
Casa. A primeira marca de V. Exª é a da seriedade, da 
presença. É um dos mais assíduos aqui no Senado da 
República, educado, civilizado com todos nesta Casa, 
sem exceções. V. Exª fará muita falta. Nos momentos 
de dificuldade do Parlamento, V. Exª era uma das vo-
zes que sempre se levantava para o cumprimento, a 
cordialidade, o diálogo. Isso é muito importante. V. Exª 
teve uma atuação marcante, uma presença constante 
e um cavalheirismo com toda a Casa, inclusive com 
os servidores. De forma que quero deixar registrado, 
nessa sua despedida do Senado, o meu testemunho 
e os meus votos para que V. Exª, fora do Parlamento, 
tenha o mesmo sucesso que teve aqui, sendo sempre 
um homem leal e correto. Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agrade-
ço a V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos. Suas pala-
vras são também incorporadas ao meu discurso para 
tê-las como relíquia para o resto de minha vida. Muito 
obrigado.

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

Obrigado, Senador Papaléo. Primeiramente, agradeço 
a V. Exª pelo convívio fraterno, amistoso e parceiro que 
tivemos aqui no Senado, nesses quase quatro anos. 
Eu também estou me ausentado do Senado – depois 
de V. Exª, vou também fazer o meu pronunciamento de 
despedida –, mas quero fazer este agradecimento a V. 
Exª. V. Exª viveu, conviveu, buscou construir importan-
tes amizades aqui nesses anos em que esteve e está 
presente no Senado e se dedicou muito a temas como 
já relatados por V. Exª nos pronunciamentos, especial-
mente na área de Saúde. V. Exª volta para o Amapá, 
volta com a cabeça erguida, volta com o sentimento 
de dever cumprido e, consequentemente, naturalmen-
te, permanecerá na militância política. Nós temos que 
aprender a fazer...

(Interrupção do som.)

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – ... 
Nós temos que aprender a fazer política com mandato 
ou sem mandato, porque quem gosta da política, quem 
vive a política e sabe da importância da política tem 
que fazer política independentemente de ter manda-
to. Eu tenho mandato, já fiquei sem mandato, e nós, 

que militamos politicamente, temos que fazer isso. Eu 
tenho certeza de que V. Exª vai fazê-lo. Vai cuidar da 
sua vida profissional, mas também vai cuidar da sua 
vida política. Muito obrigado por tudo e pelo apoio em 
todos os projetos e ações que desenvolvemos aqui no 
Senado. Um abraço.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obri-
gado, Senador Casagrande. Muito obrigado pelas suas 
palavras. Que Deus abençoe seu futuro governo lá no 
Espírito Santo, porque o Espírito Santo jogou todas as 
suas apostas positivas no seu nome, e, logicamente, 
V. Exª, que tem a confiança de todos nós, fará um bom 
governo no Espírito Santo. Muito obrigado.

Senador Alvaro Dias. 
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Papa-

léo, certamente, nos damos conta do tamanho da perda 
quando ela se consuma. É o que, certamente, vamos 
conferir com a sua ausência no plenário do Senado 
todos os dias. A presença do amigo, do companheiro, 
da lealdade absoluta às causas que defende, do seu 
Estado e do País, sempre foi importante. Certamente, 
vamos sentir a sua ausência, sim. Obviamente, a po-
pulação do Amapá perde muito com a sua ausência 
no Senado Federal. Que volte logo, que esteja sempre 
conosco, que os seus caminhos sejam sempre ilumi-
nados e que seus passos seguros possam levá-lo aos 
seus objetivos maiores. Parabéns pela conduta aqui, 
pelo exemplo de ser humano que nos ofereceu. Um 
abraço e felicidades, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Permita-
me, Senador Alvaro Dias, dizer que vou guardar suas 
palavras como as de um irmão. Eu o admiro muito. 
Sempre vi V. Exª como um modelo muito importante 
para a política brasileira. Por isso, quero registrar aqui 
suas palavras como se fossem de um irmão, de um 
companheiro de Partido. Realmente, sua amizade mui-
to me honra. Muito obrigado.

Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Meu caro 

Senador Papaléo, V. Exª se vai. É o destino. Mas vai 
deixar uma digital marcada pelos corredores desta 
Casa e pelo plenário que vai perdurar por muito, mui-
to tempo. Aliás, sou testemunha, e deste depoimento 
não abro mão: ao longo deste período, principalmen-
te durante o meu mandato de 1º Secretário, V. Exª se 
caracterizou como defensor de uma causa nobre que 
foi a dos servidores menos protegidos, mais desas-
sistidos da Casa. Em todos os momentos da reforma, 
V. Exª sempre me procurou para defender os que não 
tinham vez, que não tinham voz. Essa é uma parte da 
sua personalidade, do seu perfil. Faço questão deste 
registro, porque V. Exª não foi um defensor dos fortes, 
dos poderosos. Pelo contrário, defendeu aqui, de ma-
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neira determinada e com convicção, aqueles que não 
tinham a quem se valer numa hora como essa. Essa é 
uma das suas marcas. A outra marca sua é a da soli-
dariedade, da amizade e, acima de tudo, da presença 
ao lado dos companheiros em todos os momentos, em 
todas as circunstâncias. A terceira é a determinação. 
Eu o vi aqui, durante todo esse período, estar sempre 
ao lado do interesse público. Esta é a grande imagem 
que levo desse companheiro que, com certeza, fará 
falta a esta Casa, fará falta ao Brasil e fará falta ao 
Amapá. Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, 
Senador Heráclito. Muito obrigado.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Papaléo 

Paes, nós estamos ligados antes de nos conhecermos. 
Temos em comum termos gastado os melhores anos 
de nossa vida em busca de ciência, para, com ciência 
e com consciência, servirmos, através da Medicina, a 
nossa gente. E ambos tornamos a Medicina a mais 
humana das ciências. Através dela, somos defenso-
res da humanidade. Esse reconhecimento nos levou 
à política, que é comum numa sociedade em que a 
Organização Mundial de Saúde reza que saúde não 
é apenas a ausência de doença, enfermidade, mas o 
mais completo bem-estar físico, mental e social. Temos 
que combater a miséria, a fome, o pauperismo, e aí 
estamos sendo médicos na política. Essa admiração é 
extraordinária. V. Exª é um nome de que a classe mé-
dica tem orgulho. Não só o Amapá, mas o Brasil todo 
se orgulha do médico Papaléo Paes, do cardiologista 
Papaléo Paes. Mas aqui estamos num mundo políti-
co. Isso é comum à classe médica. Darei o nome de 
Juscelino Kubitschek como exemplo maior que pulou, 
como nós, da Medicina para a política. Mas, Papaléo, 
vendo assim o seu valor como político, como médico 
nota dez, como político também fui buscar V. Exª ser 
julgado por um dos melhores pensadores da política. 
Sem dúvida nenhuma, foi Richelieu, que, na França, 
mãe da democracia, mandou, durante o governo de 
Luís XIII, que era um pouco débil, ainda fez o Cardeal 
Mazzarino Primeiro Ministro, foram 35 anos de man-
do... Então, ele buscava nas pessoas, para cumprirem 
a missão política, os cinco itens. Você tiraria dez tam-
bém na escola de Richelieu. Seriam: coragem – V. Exª 
é um homem de coragem; nós vimos aqui que nunca 
titubeou, firme pelo Amapá; competência – V. Exª é um 
homem competente; honestidade – a corrupção é o 
cupim que corrói a democracia, e você sempre apon-
tou medicamentos contra esses cupins que estão na 
política; espírito público – sempre colocou a grandeza 
do Amapá...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – E lealdade. En-
tão, V. Exª também tira nota dez como político. Olha, 
saudade é aquele amor que fica. E todos nós vamos 
ter saudade da convivência quase que diária, da figura 
cheia de virtudes e agradável que V. Exª é.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, meu querido amigo Mão Santa. Muito obri-
gado, querido.

Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Caríssimo amigo Senador Papaléo, no momento em 
que V. Exª se despede desta Casa, dos seus amigos, 
dos seus colegas, dos seus auxiliares, lanço aqui um 
desafio: pago para ver alguém que tenha, no coração, 
o desejo de expressar algum descontentamento com 
V. Exª nesta Casa. Eu pago para ver. Entre seus cole-
gas, entre os servidores desta Casa, seus auxiliares, 
tenho certeza absoluta de que não há, entre todos nós, 
ninguém que guarde algum ressentimento, que guarde 
alguma contrariedade com relação a V. Exª. Isso é o 
que a gente leva de bom na vida, sabia? O humanista 
que V. Exª é, o companheiro alegre e brincalhão, mas 
também aquele que leva absolutamente a sério as 
suas responsabilidades, que externa, com amor enor-
me, a ligação que tem com o seu Estado, com o seu 
País. A vida é isso, Senador Papaléo. Como dizem na 
rua, o mundo gira, a fila anda, mas o que é importan-
te de fato é a gente passar por uma instituição como 
esta e ser querido, ser admirado e ser amado como V. 
Exª. Eu levo-o entre as minhas melhores lembranças. 
Digo isto com absoluta sinceridade: levo, como uma 
das minhas melhores lembranças, o convívio que tive 
aqui com V. Exª, o abraço carinhoso que V. Exª sem-
pre tem conosco, em qualquer momento, em qualquer 
circunstância. Esse abraço, vou sempre me lembrar 
dele. Nos momentos bons e ruins, lembrar do Senador 
Papaléo Paes, homem digno, homem honrado, que re-
presentou com grandeza o seu Estado, a população 
do seu Estado, que ele tanto ama. Quero desejar a V. 
Exª tranquilidade, felicidade, para V. Exª, para a sua 
família, para o seu irmão; desejar que, seja qual for o 
caminho que V. Exª trilhe, a partir de agora, que ele 
seja pleno de sucesso, de realização. Desejo isso, de 
coração, para V. Exª e sua família.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Meu ami-
go, eu quero repassar minha emoção para você como 
gratidão pelas suas palavras, pela nossa boa convi-
vência. Muito obrigado, Geraldo, Senador.

Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador Pa-

paléo, o seu Estado e o Brasil são testemunhas da sua 
atuação nesta Casa, do seu compromisso, da sua respon-
sabilidade, da forma com que tratou a coisa pública, com a 
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responsabilidade que lhe é peculiar. Permita-me falar um 
pouco em nome também de um Estado com que V. Exª 
tem afinidade, com o qual convive e onde tem muitos ami-
gos, que é a Paraíba. Aqui já foi dito muito, muitos ainda 
vão dizer mais, mas eu gostaria apenas de registrar algo 
que poderia resumir a forma com que V. Exª se relaciona 
com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, 
com aqueles que o assessoram, com a Casa de modo 
geral. Não é à toa que...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Não é à toa 
que V. Exª escolheu, na profissão tão nobre do médico, 
cuidar exatamente de um órgão que simboliza o respeito, 
o carinho e o amor ao próximo. O fato de ser especialis-
ta em cardiologia eu acho que simboliza, de uma forma 
natural, quem é V. Exª no seu trato e nos seus relaciona-
mentos. Então, eu que, ao chegar aqui, tive o seu acolhi-
mento, como se nós fôssemos amigos de velhos tempos, 
pois sempre estivemos juntos, debatendo, discutindo, um 
convencendo o outro, nós só temos a dizer que espera-
mos que seja uma breve despedida e, mais do que isso, 
que todos nós estejamos guardando no nosso coração 
toda a sua prática de cidadão. Então, que Deus o proteja. 
Quero lhe dizer que fiquei e ficarei mais feliz ainda se nós 
pudermos ampliar, cada vez mais, a nossa amizade. Que 
Deus o proteja.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Cícero. Quero aqui, ao registrar o 
seu aparte, reconhecer, nos meus companheiros de 
PSDB, mais uma vez – aqui estão presentes o Sena-
dor Marconi, o Senador Cícero Lucena, o Senador 
João Tenório e o Senador Flexa Ribeiro –, reconhe-
cer realmente a amizade e a paciência que tiveram 
comigo nos momentos difíceis até, de certos posicio-
namentos que eu tomei por motivos suprapartidários, 
da compreensão, da manutenção e do reforço dessa 
compreensão por meio da amizade que tivemos e que 
temos entre nós.

Muito obrigado, Senador Cícero.
Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – O Senador 

Mão Santa, com a capacidade de expressar as ideias 
e as opiniões, praticamente disse tudo acerca de V. 
Exª. Só faltou dizer um pouco sobre a convivência no 
Partido, porque, de fato, ele não teve a sorte que nós 
tivemos desta convivência magnífica que foram estes 
anos com o Partido como um todo e, particularmente, 
com V. Exª. Então, aqui registro isto que o Senador Cí-
cero disse há pouco: V. Exª foi, durante todo este tem-
po, pelo menos durante o período em que aqui estive, 
alguém que trouxe muito equilíbrio às suas posições 
no Partido. V. Exª cita aí um fato que eu acompanhei 

de perto, até porque, anteriormente a V. Exª, também 
havia passado por uma situação parecida como essa, 
mas V. Exª foi de um equilíbrio muito grande e de uma 
dignidade muito grande no trato daquele assunto. V. 
Exª não se negou a colocar para o Partido as suas 
questões de ordem pessoal e supervenientes, e o fez 
de maneira muito digna e muito aberta para o Partido. 
E outro ponto que o Senador Mão Santa esqueceu-
se de referir e que é uma marca magnânima da sua 
personalidade, imensa da sua personalidade e que, 
digamos assim, contribui muito para esse carinho que 
todo mundo tem com V. Exª, é a sua humildade. Você 
é um homem humilde, e isso faz com que todos que 
convivem com V. Exª manifestem um carinho todo es-
pecial, como retribuição a essa humildade com que V. 
Exª trata todos nós. Parabéns pelo seu trabalho nesta 
Casa e felicidades pelos dias que advirão!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador João Tenório.

Permita-me, Senador, reconhecer V. Exª. O senhor 
disse que eu tenho humildade, mas o senhor é o exem-
plo da humildade. O senhor é o exemplo da humildade 
porque, se V. Exª está aqui nesta Casa, defendendo 
a democracia, defendendo seus pensamentos, seus 
ideais, é porque V. Exª é um cidadão que esta Casa 
tem que reconhecer como muito importante para o 
Congresso Nacional.

Digo isso porque V. Exª, assim como poderia ci-
tar também o Senador Tasso Jereissati, não tem outro 
motivo para estar aqui a não ser o motivo de lutar por 
esta parte da democracia que é sempre muito enxo-
valhada, este Poder da democracia que é sempre mal 
olhado – e há os motivos, pelos outros Poderes, de nos 
olharem assim –, que é o Congresso Nacional, o Le-
gislativo. Por isso, tenho uma admiração muito grande 
por V. Exª, pela sua dedicação. V. Exª é cumpridor dos 
seus deveres e deixa para todos nós um bom exemplo, 
que é o exemplo de um cidadão em quem devemos 
nos espelhar para que realmente as pessoas de bem 
tenham a aptidão de ingressar na política partidária 
para compor um quadro político digno de que o Brasil 
tanto precisa.

Ouço o Senador Acir.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senador Pa-

paléo, todos aqui já falaram da sua capacidade, da 
sua competência, da sua humildade em tratar os co-
legas, e eu quero aqui fazer um agradecimento a V. 
Exª, pela maneira cordial e atenciosa com que V. Exª 
me recebeu aqui no Senado. Estou aqui há um ano e 
alguns dias, e, dada minha pouca experiência, sem-
pre V. Exª procurou me auxiliar, atender sempre aos 
meus pedidos e me aconselhar. Eu quero fazer esse 
agradecimento não só pela sua atuação aqui no Se-
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nado, mas porque tive o prazer e o privilégio de vê-lo 
atuando na Prefeitura Municipal de Macapá, como 
Prefeito Municipal. Lembro-me daqueles dias em que 
nós estivemos lá, desfilando com uma frota de ônibus 
novos naquela cidade. Eu, dirigindo; V. Exª, depois, 
pediu um tempinho para poder também dirigir o ôni-
bus, e tive a satisfação e o privilégio de auxiliá-lo na 
condução daqueles veículos. Portanto, sou um grande 
admirador de V. Exª, pela sua atuação na vida pública 
e pelo seu compromisso com a população do Amapá, 
especialmente a população da capital, Macapá. En-
tão, quero cumprimentá-lo pela sua atuação política 
ao longo da sua vida e da sua carreira pública. Tenho 
certeza de que nós aqui sentiremos muito, muito a sua 
falta. E tenho certeza de que o senhor estará bem em 
Macapá, no seu Amapá, defendendo os interesses 
do Estado e os interesses da Amazônia, assim com o 
senhor faz aqui no Senado. Portanto, desejo sucesso 
a V. Exª e tenho certeza de que estaremos juntos a 
qualquer momento, a qualquer instante, assim como 
o futuro nos reservou essa agradável surpresa de nos 
reencontrarmos aqui no Senado. Portanto, um abraço 
a V. Exª. Sucesso, seja sempre assim, homem alegre, 
feliz e comprometido com a população do Amapá. Mui-
to obrigado, Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Acir. Também quero registrar a sa-
tisfação de ter lhe encontrado aqui e desejar a V. Exª 
– jovem e que realmente está na política partidária por 
ideal – um feliz mandato. Vou lhe assistir sempre pelo 
canal da TV Senado. Digo a V. Exª que também estou 
à disposição lá no Amapá, que tão bem recebeu V. Exª, 
que foi fazer um investimento no meu Estado. Por isso, 
somos gratos a V. Exª.

Sr. Presidente, vou encerrar e conceder um aparte 
ao Senador Flexa e ao Senador Adelmir Santana.

Eu estava falando das minhas dívidas impagá-
veis. Já relacionei o meu Partido e quero relacionar 
os funcionários do meu gabinete, que, diariamente, 
me forneceram o apoio sem o qual o meu mandato 
simplesmente não existiria. Relaciono, também, os 
servidores da Casa: da Secretária-Geral da Mesa, da 
Diretoria-Geral, da Consultoria Legislativa e da Con-
sultoria de Orçamentos, da Advocacia do Senado 
Federal, do Prodasen, da Gráfica, da Secretaria de 
Comunicação, da Secretaria de Assistência Médica, 
das Comunicações; analistas, técnicos e demais fun-
cionários; os nossos queridos taquígrafos e queridas 
taquígrafas, que formam um dos corpos funcionais 
mais competentes e preparados do serviço público 
brasileiro. A todos vocês, meus mais sinceros e emo-
cionados agradecimentos.

Agradeço, acima de tudo, aos cidadãos do meu 
Estado e espero ter correspondido às expectativas do 
povo do Amapá, que confiou em minha capacidade de 
representá-lo dignamente nesta Casa histórica, com 
muito trabalho e muita seriedade. A todos vocês posso 
reafirmar que cumpri rigorosamente com minhas obri-
gações como Parlamentar, com honra, honestidade, 
seriedade e dignidade.

Sr. Presidente, quero, mais uma vez, agradecer 
a todos os companheiros Senadores e companheiras 
Senadoras pelos ensinamentos que me proporcio-
naram, fazendo a minha vida ser mais competente e 
mais feliz, e dizer que a convivência aqui nesta Casa, 
realmente, ficou marcada como um dos momentos ou 
anos de minha vida mais importantes, porque V. Exªs 
só repassam para nós que convivemos aqui qualidade 
e honestidade de propósitos.

Sr. Presidente, permita-me ouvir o Senador Flexa 
Ribeiro e o Senador Adelmir Santana.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Se-
nador Papaléo Paes, V. Exª usa da tribuna hoje não 
para fazer um pronunciamento de despedida, mas, 
eu diria, um pronunciamento de até breve. Tenho cer-
teza absoluta de que V. Exª continuará lutando pelos 
interesses do seu Estado do Amapá, e isso não dei-
xará a liderança que V. Exª possui naquele Estado e 
no Partido da Social Democracia Brasileira. Da minha 
parte, Senador Papaléo, tenho a honra de ser amigo 
de V. Exª desde bem antes das nossas atividades na 
política. V. Exª é paraense...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª é para-
ense de nascimento, mas, depois de formado pela Es-
cola de Medicina do Pará, transferiu-se para o Amapá 
e, lá, fez a carreira profissional com brilhantismo, com 
competência, com reconhecimento de toda socieda-
de, e a carreira política. Já foi dito aqui que V. Exª foi 
Prefeito de Macapá e fez um excelente governo, que 
o levou ao Senado Federal. Os percalços das últimas 
eleições, tenho certeza absoluta, não tirarão a deter-
minação e a fibra que V. Exª demonstrou ao longo do 
seu mandato, aqui, de oito anos, em que esteve – todos 
presenciamos – sempre atento na defesa dos interes-
ses do Brasil, do Amapá e, principalmente, daqueles 
mais necessitados. Conte com o seu amigo e com o 
gabinete do seu amigo como sendo seu na próxima 
Legislatura. Nós estaremos juntos e tenho certeza 
absoluta que Deus vai iluminar e abençoar os passos 
que V. Exª dará a partir de 1º de fevereiro, na certeza 
de que, como eu disse, continuará lutando pelo seu 
Estado do Amapá e pelo Brasil. Parabéns! Que Deus 
o abençoe e o traga de volta o mais breve possível.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obri-
gado, meu companheiro. Desejo a V. Exª um outro man-
dato tão feliz quanto este que estamos encerrando, outra 
Legislatura. Também quero reconhecer minha amizade 
por V. Exª e agradecer o seu gabinete, que, logicamente, 
será muito ocupado quando for necessário.

Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 

Papaléo, as despedidas que V. Exª faz aqui certamen-
te são apenas uma despedida protocolar, porque, do 
ponto de vista pessoal, nós haveremos de continuar 
mantendo essas relações de amizade que foram feitas 
no decorrer destes últimos anos, sempre com muita 
simpatia – como foi destacado aqui pelos meus ante-
cessores –, com muita lealdade, com muita alegria, que 
é o seu comportamento no dia a dia aqui, entre nós. Eu 
queria me associar às palavras dos que o apartearam 
antes de mim. Eu estava ouvindo o discurso de V. Exª, e 
quero lhe dizer que aprendi, com o decorrer do tempo, 
a admirá-lo, pela forma como V. Exª conduz seu o dia 
a dia, sem nenhum momento de trauma ou tristeza, 
sempre com muita seriedade, mas com muita alegria 
e simpatia entre todos nós. A eleição, o sistema demo-
crático, é isto mesmo: em alguns momentos, estamos 
numa situação; noutros momentos, noutra situação, 
às vezes, como é o caso agora, sem o mandato. Mas 
isso, certamente, não o tirará da vida pública, porque 
a medicina fez com que o senhor entendesse as ne-
cessidades políticas e o fez disputar eleições. Certa-
mente, isso não vai acabar nesses próximos anos. Já 
teremos uma eleição daqui a dois anos, outra daqui 
a mais dois anos. Isso vai sempre mexer – tenho cer-
teza – com o sentimento de V. Exª. Então, eu queria 
lhe dizer que foi uma convivência extremamente útil 
para mim o contato que tivemos nos últimos anos e, 
do mesmo modo como diz Flexa Ribeiro, o gabinete 
em Brasília estará à sua disposição, eu sou residen-
te nesta cidade há 48 anos, queira, portanto, ter seu 
amigo Adelmir Santana, aqui e fora daqui, mas nesta 
cidade, à sua disposição sempre naquilo de que pre-
cisar. Estou às suas ordens e me congratulo com V. 
Exª pela sua despedida.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obriga-
do, Senador Adelmir. Também V. Exª tem minha amizade. 
E ao seu gabinete, igualmente, muito obrigado. 

Quando fui visitá-lo, pela primeira vez aqui, no 
Senado, no gabinete, entrei sem me anunciar, e V. Exª 
estava exatamente escrevendo um cartão de cumpri-
mentos para mim. Dali em diante, realmente, a nossa 
amizade foi selada. Muito obrigado, Senador.

Senador Gilvam Borges, com muita honra, con-
cedo-lhe um aparte.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador 
Papaléo, sem dúvida, para nós, amapaenses, é uma 
honra e uma satisfação ter em V. Exª uma representa-
ção que fez com um mandato extremamente profícuo, 
sem máculas. V. Exª desenvolveu o seu papel, atribuído 
pelo nosso povo, pelo nosso Estado, com uma reco-
nhecida votação, como Prefeito da capital. Um homem 
que tem realmente uma personalidade espraiada em 
todo o Estado do Amapá e do Brasil. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Nós ti-
vemos oportunidade de mostrar ao País o valor dos 
nossos Parlamentares. E V. Exª está no quadro, é um 
dos nossos companheiros que todos reverenciamos, 
aplaudimos pela excelente performance, com galhardia, 
um homem extremamente honesto, um homem que sai 
com uma grande quantidade de projetos apresentados, 
pronunciamentos, assíduo parlamentar aqui no Sena-
do Federal. E, além da sua capacidade de trabalho, do 
seu profissionalismo como médico, V. Exª tem a verve 
da política e tem sido realmente uma referência, um 
valor grandioso para nós, Senador Papaléo. Então, 
para nós, não é aquela velha frase do até mais ou até 
logo ou apenas está começando. A vida de todos nós 
é feita de etapas, de batalhas, e nós vamos superan-
do-as uma a uma, e V. Exª é um exemplo disso. Que 
bom que o Amapá pode ter V. Exª como um exemplo 
para todos nós. E pela espirituosidade de V. Exª, pela 
leveza do bom relacionamento, V. Exª ficará no corpo 
desta Casa como um homem extremamente amável, 
de relações humanas extremamente consideráveis. É a 
sua imagem, é a imagem do Amapá. Nós somos isso. 
Portanto, Senador Papaléo, não é um até mais, nós 
estaremos juntos em muitas oportunidades. ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – ....seja aqui 
no Congresso Nacional, seja lá nas ruas de Macapá 
ou em qualquer ponto do nosso Estado. V. Exª sabe 
que terá um amigo e um admirador. Então, para nós, 
tê-lo no nosso Estado de volta não terá muito diferen-
ça porque V. Exª é um militante constante, um homem 
de ideias, um homem que terá muito ainda a contribuir 
com o Estado do Amapá. Portanto, quero desejar a V. 
Exª muito sucesso. Haveremos de nos ver muitas ve-
zes e reiteradas vezes, acredito nisso. Se não for ain-
da neste plano – quem sabe, porque nós somos muito 
efêmeros; o homem é como galinha de granja, que a 
qualquer hora pode ser abatida –, no plano espiritual, 
mas haveremos de nos encontrar muitas vezes. Acredi-
to, Senador Papaléo, que isso é grandioso. V. Exª é um 
homem público grandioso, e nós estaremos juntos lá 
no Amapá, como estivemos nesta eleição, juntos como 
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companheiros, sofrendo, lutando, pelejando. O Ama-
pá se sente feliz de podê-lo abraçar novamente mais 
de perto. V. Exª esteve aqui cumprindo uma missão e 
volta ao Estado do Amapá para cumprir outra missão. 
E assim prosseguiremos. Parabéns pelo excelente 
mandato que V. Exª exerceu nesta Casa!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Gilvam, muito me honra seu depoimento. Nós tivemos 
oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma 
campanha política. Quero dizer que conheci muito mais 
das suas qualidades. Suas palavras agora me deixam 
muito feliz, porque são palavras de alguém que tem 
uma convivência conosco, que é do meu Estado. V. 
Exª me deu oportunidade para que eu possa agrade-
cer o trabalho que fez pelo Estado do Amapá, como 
ex-Deputado Federal e Senador no segundo mandato, 
que vai ao terceiro mandato. Quero agradecer a V. Exª, 
que, junto com o Presidente Sarney, continuarão aqui 
no Senado Federal, lutando pelo Estado do Amapá. 

Desejo que o próximo mandato de V. Exª seja tão 
profícuo como foram tantos até hoje. 

E juntamente com o novo Senador, Senador Randolfe 
Rodrigues, que vai assumir a terceira cadeira no Senado 
Federal, possam ter paciência conosco pelas nossas co-
branças e que possam ter, a cada dia, mais força, mais 
determinação para honrar o Estado do Amapá. 

Por isso, Senador Gilvam, saio daqui muito honrado 
em ter participado como Senador da República, junto com 
V. Exª, lutando pelo Estado do Amapá, e honrado também, 
com suas palavras, sua confiança em mim.

Muito obrigado.
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

aparteante.) – Senador Papaléo Paes, gostaria de, em 
rápidas palavras, cumprimentá-lo pelo desempenho 
excepcional no Senado da República. V. Exª médico, 
profissional muito reputado no seu Estado, logo que 
aqui chegou rapidamente desempenhou com muito 
espírito público, com muita seriedade e assiduidade 
o mandato que o povo do Amapá lhe conferiu. Devo 
aproveitar a ocasião para dizer que V. Exª também re-
velou aqui suas qualidades de homem público. Quero 
dizer, consciente das suas responsabilidades em de-
fender o interesse do seu Estado porque o Senado é a 
casa da Federação e os Senadores representam seus 
respectivos Estados e são, portanto, advogados dos 
seus Estados. Aliás, Rui Barbosa preconizou um Esta-
do Federal brasileiro que, com a Constituição de 1891, 
passou a considerar os Estados como entes federativos 
e, consequentemente, isso contribuiu para que conso-
lidássemos a nossa experiência republicana, bicameral 
e presidencialista. Nobre Senador Papaléo Paes, V. Exª 
tem a consciência do dever cumprido porque honrou 

a delegação do seu povo, soube interpretar os senti-
mentos de sua gente e, hoje, recebe o reconhecimento 
no momento em que se despede do Senado Federal. 
Mas sei, como V. Exª é um jovem político, certamente 
terá muitas outras oportunidades para servir ao País 
e a suas instituições. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, 
Senador Marco Maciel. V. Exª – tive a oportunidade de 
dizer– é um espelho para todo aquele cidadão que pre-
tenda ou que queira se mirar num bom político. V. Exª tem 
a minha admiração como Senador, como homem neces-
sário para este País, e uma das lamentações que tenho 
durante essas eleições é V. Exª não ter sido reconduzido 
para esta Casa, que tanto precisa de V. Exª. Saiba que 
suas palavras me enchem de satisfação. 

Primeiro, nunca pensei estar aqui nesta Casa 
junto de pessoas tão ilustres como as que estão aqui 
e muito menos pensei em ouvir o que acabei de ouvir 
dos meus companheiros Senadores e de V. Exª, que 
é um símbolo da democracia deste País. Muito obri-
gado, Senador. 

Com as suas palavras, quero, mais uma vez, agra-
decer a todos aqueles a quem já fiz referência e dizer, Sr. 
Presidente, que saio daqui, mais uma vez, repito, feliz por 
ter cumprido a minha obrigação que o povo me deu e feliz 
por estar satisfazendo a vontade popular.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senador Papaléo Paes, tive a honra de presidir 
esta sessão histórica quando V. Exª se despede da 
casa de Rui Barbosa.

Aprendi, na convivência com V. Exª, a admirá-lo; mé-
dico, humano, sensível, Senador extremamente atuante, 
verdadeiro em suas convicções, em suas posições, coe-
rente, extremamente criativo e produtivo, marcou esses 
anos como Senador da República como um dos Senadores 
mais produtivos desta Casa, mais atuantes. 

Desejo a V. Exª muito sucesso na vida a partir de 
1º de fevereiro. O senhor deixa esta Casa com a con-
vicção de que aqui ficam, pelo menos, oitenta colegas 
que o respeitam e o admiram. 

Parabéns a V. Exª pelo trabalho, pelo esforço, 
pela dedicação como homem público ao longo des-
ses últimos anos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obri-
gado, Senador Marconi. Fico honrado em ouvir isso de 
um amigo que admiro tanto, que está presidindo esta 
sessão e que, se Deus quiser, vai continuar honran-
do este País agora governando o Estado de Goiás, o 
que V. Exª já fez com muita competência e sabedoria, 
e vai continuar honrando o nosso PSDB governando 
o Estado de Goiás.

Muito obrigado, Excelência.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Parabéns! Que Deus o abençoe e o acompanhe.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
no Período do Expediente, pela Liderança do PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Marconi Perillo, logo após as palavras do 
Senador Papaléo, fica até difícil montar um raciocínio 
tranquilo sobre o que desejo falar hoje.

É uma comunicação de Liderança, mas que faço, 
inclusive, preocupado, porque foi amplamente publica-
do na imprensa o resultado da avaliação do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos, em que o Brasil 
ficou muito mal colocado.

Procurei investigar como foi a situação nos Esta-
dos, Senador Cristovam, e constatei, por exemplo, que 
o Distrito Federal foi a Unidade da Federação que mais 
investiu em educação e teve um resultado proporcional, 
sendo a Unidade da Federação mais bem avaliada. É 
de compreender, portanto, que quem investiu mais te-
nha o retorno na avaliação. Basta dizer que o Distrito 
Federal investiu R$4.834.000.048,00.

Veja bem, Senador Cristovam, o meu Esta-
do, que foi o segundo que mais investiu, investiu 
R$4.365.000.000,00. Ora, se esses investimentos fos-
sem proporcionais como foi no Distrito Federal, o meu 
Estado, que é o menor Estado da Federação, deveria 
ser o segundo colocado na avaliação. É o lógico, uma 
regra de três, se fosse valer a boa aplicação do inves-
timento naquilo que interessa, quer dizer, investimen-
to na ponta, no aluno, no professor, na infraestrutura 
física da escola, incluído prédio, biblioteca, etc. Então, 
era de se esperar que o meu Estado estivesse como o 
segundo na avaliação desse Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos.

No entanto, Senador Marconi, com tristeza tenho 
que constatar que o meu Estado foi o 20º colocado na 
avaliação – o segundo em investimento e o 20º na ava-
liação. Por que essa desproporção? Por que o Distrito 
Federal, que mais investiu, é o mais bem avaliado? 
Eu só tenho uma constatação – e falo isso, porque vi 
agora, no meu Estado, a situação das escolas caindo 
aos pedaços, a situação dos professores, mal pagos, 
mal estimulados, sem reciclagem; vi a situação do 
transporte escolar, um caos.

A Secretaria de Educação, como a de Saúde, lá 
em Roraima, transformou-se num balcão para fazer 
corrupção com contratos fantasmas, com firmas tercei-
rizadas que não prestam serviço. Daí o resultado: é o 
segundo que mais investe e é o 20º na avaliação.

Então, nós temos de nos preocupar seriamente 
com a situação dos alunos do meu Estado. Eu quero 
aqui chamar a atenção, inclusive, do Ministério da Edu-

cação, da Controladoria-Geral da União, do Tribunal de 
Contas da União, do Ministério Público Federal, do Mi-
nistério Público do meu Estado, do Tribunal de Contas 
do meu Estado, porque tem que haver uma apuração 
dos gastos feitos na educação, que não proporciona-
ram o resultado sequer próximo.

Se fosse assim: investiu para ser o segundo, mas 
foi o quarto; investiu para ser o segundo, mas foi o ter-
ceiro. Mas não foi o que aconteceu: foi o segundo que 
mais investiu mas é o 20º na avaliação. Uma tristeza 
para mim, como roraimense, como homem que nas-
ceu lá, estudou lá nas suas primeiras fases da vida. 
Na época, ia até o ensino fundamental. Tive que sair 
para estudar fora o segundo grau e a faculdade. Mas 
hoje não se justifica.

Roraima, hoje, tem uma universidade federal 
com cerca de 29 cursos superiores, uma universidade 
estadual com mais de 15 cursos superiores, e cinco 
outras instituições particulares de ensino superior. E 
olhe, as escolas mais bem avaliadas do meu Estado 
foram a Escola de Aplicação da Universidade Federal 
de Roraima, três instituições particulares – a escola 
Colmeia, o Objetivo e a escola Rei Salomão. Então, é 
interessante. Na rede privada, a avaliação foi melhor, 
mas também na rede pública a Escola de Aplicação da 
Universidade teve uma avaliação muito boa.

Então, quero aqui chamar a atenção e pedir providên-
cia. Vou inclusive formalizar esse pedido com expedientes 
ao Procurador-Geral da República, à CGU – Controlado-
ria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e ao 
Ministério da Educação, porque não é possível que, na 
Educação no meu Estado, haja esse descompasso, Se-
nador Marco Maciel. O segundo Estado que mais investe 
na educação é o 20º colocado, enquanto que, como con-
trapartida, vemos o quê? O Distrito Federal, o que mais 
investiu, ser o mais bem avaliado.

Eu quero, com muita honra, ouvir o Senador Cris-
tovam Buarque, PhD nessa questão.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor, muito obrigado. PhD não, mas nota só é verdade. 
Senador, quero parabenizar, em primeiro lugar, sua 
defesa do Estado, isso que o senhor faz aqui todos 
os dias. Segundo, está trazendo para cá um assunto 
fundamental, aquele que permite saber que só dinhei-
ro não resolve, porque o dinheiro pode não chegar na 
ponta. Ou o dinheiro chega na cabeça dos meninos 
ou não adianta nada. Hoje, se chover dinheiro no quin-
tal das escolas, vira lama na primeira chuva. Não se 
construiu o sistema de fazer o dinheiro chegar lá, na 
sala de aula, e da sala de aula na cabeça das crian-
ças. Ou porque o dinheiro vai para destinos outros – 
vamos até continuar a metáfora, vira lama e vai para 
a sarjeta, inclusive a sarjeta dos diversos crimes que 
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existem – ou é perdido no processo. Então, o senhor 
está trazendo à atenção isto aqui: para onde está indo 
esse dinheiro? Porque, se não melhora o indicador, 
o dinheiro foi desperdiçado. Segundo, é chamando a 
atenção da desigualdade na educação. O Brasil não 
só está péssimo em educação como isso já se sabe, 
isso hoje não precisa dizer. Os jornais hoje estão todos 
virando nota só, também, em matéria de educação, 
felizmente. Mas não estão falando ainda com clareza 
de algo igualmente perigoso: a desigualdade. A desi-
gualdade na educação pela renda da família, a desi-
gualdade por Estado e a desigualdade por cidades. O 
Brasil não apenas é um País atrasado, mas um País 
desigual em matéria de educação. E temos que resol-
ver isso, temos que enfrentar isso. E aí quero insistir, 
usando este microfone e aproveitando o aparte para 
dar uma sugestão à Presidenta Dilma, que vai assumir. 
Não há outra maneira, e essa maneira que vou dizer 
resolve, basta fazer com que as escolas públicas do 
Amapá sejam iguais não às de Brasília, sejam iguais 
às escolas públicas federais do Brasil. Porque na ava-
liação por tipo de escola, na média, em primeiro lugar, 
vêm as federais do Brasil. Depois vêm as particulares, 
depois vêm as municipais, por último, as estaduais, na 
média. As federais, tipo Colégio Pedro II, as escolas 
técnicas, os colégios de aplicação, essas escolas es-
tão bem. O que a gente precisa fazer então para resol-
ver? Fazer com que essas duzentas escolas federais 
sejam duzentas mil. O que não se faz por milagre e 
não se faz em um, dois, três, cinco, dez anos. Talvez 
leve vinte anos, mas é a meta. Chama-se federalizar 
a educação, respeitando a descentralização gerencial. 
O Ministro não se mete na administração do Colégio 
Pedro II, nem na administração da escola federal, nem 
na administração da Universidade Federal do Amapá, 
é o Reitor que faz isso, mas os recursos são federais, 
as regras são federais. É isso que a gente tem que fa-
zer. Para fazer isso a gente precisa, em primeiro lugar, 
não criar nenhum ministério, mas pegar o ensino su-
perior e tirá-lo do Ministério da Educação, colocando-o 
no Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da 
Educação fica encarregado de cuidar da educação de 
base. Enquanto ele não for encarregado da educação 
de base, vai cuidar somente das universidades e das 
escolas técnicas. É disso que a gente precisa. Depois, 
ir federalizando aos poucos. Em vinte anos – vamos 
botar – é possível ter duzentas mil escolas federais no 
Brasil, que significa uma carreira nacional do magisté-
rio, como tem esses colégios federais, e um programa 
federal de qualidade. Quando a gente fizer isso, Amapá 
não vai ter esse problema.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Roraima.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Rorai-
ma. Desculpe. Quando a gente fizer isso, Roraima não 
vai ter esse problema. Estou influenciado pela presen-
ça do nosso Senador na Mesa – os dois – passando 
os dois a ideia do Amapá. Então, Roraima não vai ter 
esse problema. A federalização da Educação, Sena-
dor Mozarildo, é o caminho que a gente pode ter para 
resolver os problemas que o senhor está trazendo tão 
bem, em defesa do seu Estado de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço muito, Senador Cristovam, o aparte de V. 
Exª, que abrilhanta e, portanto, torna o meu pronun-
ciamento muito mais importante.

Senador Cristovam, Srs. Senadores, para o que 
ainda quero chamar atenção é que, além de o meu 
Estado ser o segundo que mais investiu na Educação 
e o 20º na avaliação, é bom ressaltar aqui que o meu 
Estado é o que tem a menor população. Então, per 
capita, ele ainda investiu muito mais do que o Distrito 
Federal e, no entanto, a avaliação é do 20º lugar.

Isso aqui é um caso criminoso, merece uma inves-
tigação profunda. Não é possível o Estado com a menor 
população, o segundo que mais investiu, que mais colocou 
dinheiro na educação, ser avaliado em 20º lugar. Isso nós 
não podemos aceitar. Assim como não podemos aceitar 
a corrupção que se faz na saúde pública do meu Estado; 
não se pode aceitar uma situação dessas, em detrimento 
dos estudantes do meu Estado.

Quero, portanto, deixar aqui o meu protesto e a 
minha denúncia para que os órgãos responsáveis pela 
fiscalização tomem uma providência. Não se trata de 
uma corrupção simples, é uma corrupção que tem um 
malefício terrível sobre o futuro do meu Estado, porque 
sobre as gerações que hoje estão nos bancos escola-
res. É realmente uma roubalheira pensar que o Estado 
com a menor população, o segundo que mais investe, 
o que mais gasta e é o que tem a 20ª avaliação, quer 
dizer, já na rabeira da avaliação.

Senador Papaléo, peço que sejam transcritos os 
documentos a que fiz referência: a matéria “Educação 
de Roraima ocupa o 20º lugar no Brasil”, bem como o 
quadro demonstrativo dos investimentos feitos, publi-
cados pelo Jornal Folha de Boa Vista.

Então, é não deixar de passar em branco essa si-
tuação. Parece brincadeira. O Estado menor, com menos 
gente, é o segundo que mais gasta e é o 20º avaliado.

Portanto, o sintoma é muito evidente de que a corrup-
ção ganhou em primeiro lugar no Brasil nesta matéria.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
V. Exª será atendido na forma regimental.

Voltamos à lista dos oradores inscritos.
Por permuta com o Senador Renato Casagrande, 

fará uso da palavra o Senador João Tenório.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 

– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, permutei com o Senador João Tenório. É o 
Senador Tenório, o Senador Paim e, depois, seria a 
minha vez?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Depois será V. Exª.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Está bom. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, meu agra-
decimento ao Senador Casagrande pela concessão da 
permuta, porque, por questões pessoais, tenho que me 
afastar um pouco mais rápido desta Casa.

Quero dizer também da minha imensa satis-
fação em fazer este pronunciamento com V. Exª na 
Presidência.

Sr. Presidente, quatro anos se foram. Quatro 
anos idos, feéricos, eu diria, carregados de estres-
ses, de conflitos, de mudanças. Anos que se foram, 
deixando rastros ora de decepções, vezes de espe-
rança, mas sempre intensos no desejo de buscar as 
eternas e distantes ética, justiça, eficiência, enfim, na 
busca do melhor.

Esse ambiente nada contemplativo atinge a todos 
os segmentos do poder na Nação.

O Poder Executivo se vê envolvido em procedi-
mentos aéticos de proporções e aspectos dantescos, 
como o “mensalão”, no primeiro mandato do Presidente 
Lula, cujas consequências quase levam o País a uma 
crise institucional. E o que é pior: consolidou de vez a 
certeza da impunidade e a plena consciência de que, 
neste quesito, sempre vale a pena arriscar. 

O espantoso é que a cobrança das instituições 
políticas, da sociedade organizada e da própria im-
prensa se faz presente apenas enquanto o clamor está 
aquecido, graças ao que eu chamaria de “espasmo 
midiático”. Em outras palavras, só até quando algo de 
maior ferocidade venha a acontecer.

Ainda, esse segmento do Poder Público, em seu 
esbanjamento desenfreado, monta uma bomba de 
retardo que terá de ser desarmada pelos futuros go-
vernos, se possível for, ou paga pelos trabalhadores, 
empresários, enfim, pela sociedade brasileira.

Sem a menor dúvida, a falta de coragem cívica 
levará os futuros Governos, na tentativa de descons-
truir o desarranjo implantado, a escolher o caminho 
mais fácil e, provavelmente, errado.

É perceptível que esta é a escolha: em vez de 
atuar contra o destruidor aumento do custeio do Go-
verno, já se anuncia a redução nas despesas pela via 
do corte nos investimentos e, ainda, num verdadeiro 
confisco, via aumento do compulsório bancário.

A primeira iniciativa eterniza os terríveis gargalos 
na infraestrutura que inibem a iniciativa produtiva.

Aqui convém lembrar, Sr. Presidente, que essas 
dificuldades serão então imensamente maiores, pois 
se esgotam, hora a hora, as margens operacionais que 
ainda existiam e foram ocupadas pelo crescimento re-
lativamente robusto da nossa economia.

A segunda iniciativa que já se desenha, o aumento 
do compulsório dos bancos, vai emperrar o principal 
motor do aquecimento do nosso mercado interno, que 
é o crédito ao consumidor. O Brasil nunca conviveu 
com uma economia em que houvesse razoável dis-
ponibilidade de crédito. Neste novo cenário, o resulta-
do imediato foi a intensificação no mercado interno e, 
consequentemente, o crescimento da nossa máquina 
econômica e produtiva. Não obstante, diante das me-
didas agora anunciadas, a expectativa é a inversão 
desse ciclo de crescimento.

Simultaneamente ao descontrole dos gastos e 
aos desvios éticos, o Poder Executivo demonstrou, nos 
últimos 4 anos, tremenda incapacidade de gestão. A 
péssima situação dos aeroportos, das rodovias, dos 
portos, dos transportes em geral, o colapso da saú-
de e da segurança, enfim, são inúmeros exemplos 
de ineficiência na condução das políticas de governo. 
Vivemos efetivamente um “apagão” generalizado na 
gestão pública. 

Houve acertos, é importante reconhecer. A atua-
ção do Governo frente à crise financeira internacional 
foi equilibrada e possibilitou ao Brasil não sofrer ainda 
mais dramáticas consequências econômicas e sociais, 
como as enfrentadas por vários outros países.

A política de distribuição de renda, intensificada 
pelo atual Governo, deve ser ressaltada como inicia-
tiva salutar. 

Os quatro anos passados, também, Sr. Presiden-
te, não foram memoráveis para o Poder Judiciário Bra-
sileiro. A insegurança jurídica, a partir de decisões ou 
da falta delas, permeou assuntos de vital importância 
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para a vida nacional. O destaque negativo fica por conta 
da indefinição acerca das eleições deste ano. Afinal, a 
incapacidade de clarificar procedimentos e regras re-
lativas à Lei da Ficha Limpa continua se manifestando 
nos julgamentos que ainda hoje ocorrem, mantendo 
assim indefinidos alguns resultados eleitorais.

Por fim, quanto ao nosso Poder Legislativo, na 
atual Legislatura, especialmente o Senado Federal 
passou momentos extremamente delicados. Definiti-
vamente, o trabalho desta Casa deteriorou-se perante 
a opinião pública e, mesmo na nossa própria percep-
ção, sofreu ferimentos difíceis de cicatrizar. A Câmara 
dos Deputados também padeceu, mas nada como o 
Senado. Em ambas as Casas Legislativas, medidas 
de combate aos abusos e desperdícios denunciados 
foram adotadas. Acertadamente, foram implementadas 
ações que tornaram mais razoáveis e transparentes 
as despesas com os mandatos parlamentares e com 
o funcionamento do Congresso Nacional.

Entretanto, creio que perdemos uma grande opor-
tunidade de aprofundar ainda mais as reformas no 
âmbito do Parlamento, não apenas aquelas que se 
propunham a restringir gastos – algo louvável –, mas 
as que pudessem redefinir o funcionamento do Le-
gislativo Federal. Disciplina, melhor uso do tempo e 
Regimento Interno rigoroso seriam medidas que de-
flagariam um melhor andamento dos trabalhos e de 
seus resultados.

Há algum tempo, o Congresso Nacional não vem 
apresentando à sociedade brasileira uma pauta de tra-
balho sintonizada com as mais importantes demandas 
do País. Esteve ausente do Congresso o debate dos 
grandes temas, das reformas de conteúdo estrutural. 
Tal debate foi substituído, muitas vezes, por matérias 
menores, que geralmente representam apenas os in-
teresses políticos eleitorais mais imediatos.

Além disso, temos nos resignado a atender à 
agenda estabelecida pelo Governo Federal, certamente, 
em parte, por culpa da sistemática atual de tramitação 
das medidas provisórias, que transfere para o Poder 
Executivo a prerrogativa de legislar. Mas também temos 
sido omissos ao abrir mão do protagonismo no proces-
so legislativo. Afinal, Srªs e Srs. Senadores, quantas 
matérias relevantes, transformadas em norma jurídica 
nos últimos quatro anos, foram efetivamente proposta 
por membro do Legislativo Federal? Infelizmente pou-
cas, muito poucas.

Sr. Presidente, no que tange a minha presença 
na Casa, gostaria de ressaltar a permanente e in-
transigente defesa dos interesses da minha querida 
Alagoas. Nesses quatro anos, busquei sempre que 
possível atuar de forma articulada com o Governador 
Teotônio Vilela Filho, para viabilizar o grande projeto 

de reconstrução do nosso Estado depois de tantos 
anos de desmando. A reeleição do Governador é o 
reconhecimento, por parte da maioria dos alagoanos, 
de que estamos no rumo certo. 

Ao longo do mandato procurei também chamar a 
atenção da Casa para assuntos que considero funda-
mentais para o desenvolvimento do Brasil. O primeiro 
deles, a redução das desigualdades regionais. É preciso 
reconhecer a existência de diferentes brasis conviven-
do na mesma Nação. Portanto, construir políticas que 
possibilitem a redução dos abismos socioeconômicos 
entre as regiões é missão da maior importância deste 
Senado Federal. 

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador 
João Tenório, V. Exª me permite uma breve interrupção 
no seu discurso? 

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Com muito 
prazer, Senador Marco Maciel, com muita honra incor-
porarei ao meu pronunciamento o vosso aparte. 

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – A honra é toda minha, nobre Senador 
João Tenório. Gostaria de, inicialmente, dizer a V. Exª 
que o discurso que está proferindo exibe em toda sua 
integralidade a figura que V. Exª é, ou seja, além de 
homem público, na plena acepção do termo, também 
uma pessoa de visão empresarial que conhece os pro-
blemas do País e sabe como resolvê-los. A presença 
de V. Exª no Senado Federal foi muito desvanecedora 
para todos nós que já o conhecíamos. Também muito 
importante, porque V. Exª trouxe, em reiteradas opor-
tunidades, contribuições extremamente positivas para 
a solução de nossos problemas, entre os quais, para 
citar um exemplo mais recente, a questão do cadas-
tro positivo. Ao final, conseguimos avançar. Certa fei-
ta, num dos seus pronunciamentos, V. Exª salientou a 
importância do tema. Aproveito a ocasião para dizer 
que espero que V. Exª continue, sem prejuízo das suas 
atividades empresariais, na vida pública, porque o 
País precisa recrutar os melhores quadros, para fazer 
uma série de reformas que o Congresso infelizmente 
ainda não conseguiu realizar, como a reforma política 
e a reforma institucional, ou seja fortalecer as institui-
ções democráticas, dar melhor travejamento ao ato 
de governar, melhorar os níveis de governabilidade. 
Ainda temos outros desafios a vencer como a ques-
tão da reforma tributária, pois a carga tributária ainda 
é extremamente elevada em nosso País, e a reforma 
da Previdência, outra reclamação pertinente da nos-
sa sociedade. Devemos ter presente a necessidade 
de criarmos condições para uma reforma no campo 
institucional que venha, na realidade, fazer com que 
possamos melhorar o desempenho do Congresso 
Nacional – Senado Federal e Câmara dos Deputados. 
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Como estamos vivendo mais do que um novo século, 
um novo milênio e como poucas gerações conseguem 
ver a virada de um século, muito menos a virada de 
um milênio, acho que isso nos leva a refletir um pouco 
sobre os desafios em relação ao futuro. O mundo se 
globalizou, há um processo de mundialização do qual 
o Brasil não pode estar distante. Temos tudo para ser-
mos um grande País: temos vizinhança praticamente 
de dez países lindeiros, com os quais temos relações 
harmônicas e construtivas, mas ainda há muito o que 
fazer. O que fazer para que o Brasil possa ter um cer-
to, não diria protagonismo, mas diria um papel mais 
destacado na comunidade internacional? Não esque-
ço nunca uma frase de Juscelino Kubitscheck, nos 
idos de 1956, em uma entrevista ao jornal O Globo, 
quando teve a oportunidade de cravar de forma mui-
to concisa, mas muito precisa com relação ao Brasil: 
“Com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o 
pessimista começa errando”. Então, precisamos criar 
no Brasil uma ética voltada para solução dos proble-
mas públicos, e também procedimentos que venham 
fazer com cresçamos a taxas mais altas, superando 
as assimetrias que são muito acentuadas, para exer-
cermos o papel que está destinado ao Brasil. Quero 
cumprimentá-lo pelo desempenho que aqui realizou 
como Senador da República e fazer os nossos votos 
de que V. Exª continue na vida pública para concorrer 
com o seu discernimento, com o conhecimento de que 
é titular, contribuindo para o desenvolvimento do País 
e de suas instituições. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Marco Maciel, V. Exª tem sido um professor, um pro-
fessor para o Brasil, um professor para esta Casa e, 
particularmente, um professor para mim. V. Exª tem sido 
um professor de história, de literatura, mas sobretudo 
de democracia, de dignidade, de como se deve exer-
cer um cargo público.

Incorporo as palavras de V. Exª, evidentemente 
reconhecendo que nelas há um conteúdo de amiza-
de, de relacionamento estreito, antigo, mas, mesmo 
assim, entendo como uma honra ouvir suas palavras 
e as incorporo, com muito orgulho, ao meu pronun-
ciamento.

Ao analisar os desafios da economia nacional, 
desde sempre advoguei como obstáculo ao crescimen-
to a abusiva carga tributária do País. Em várias opor-
tunidades, mesmo sendo um defensor da redução da 
taxa básica de juro, ponderei que a simples redução 
da Selic não é instrumento suficiente para levar nossa 
economia a níveis de crescimentos sustentáveis. Para 
tanto, teríamos que coordenar o esforço monetário com 
a redução de impostos.

As ações de combate à crise financeira acabaram 
corroborando as minhas preocupações. A maioria dos 
países desenvolvidos quase zerou suas taxas de juros, 
sem muito resultado, enquanto, no caso brasileiro, as 
isenções tributárias conseguidas a alguns dos setores 
da economia repercutiram de forma inequívoca na re-
cuperação desses segmentos beneficiados.

Srªs e Srs. Senadores, neste pronunciamento de 
despedida eu não poderia deixar de registrar o traba-
lho desenvolvido por mim na área de biocombustíveis. 
Já no início do meu mandato, em 2007, aprovamos 
a criação, no âmbito da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, da Subcomissão Permanente de 
Biocombustíveis do Senado Federal, tive a honra de 
presidi-la por dois anos.

Além dos debates internos, a Subcomissão tam-
bém trabalhou, sempre em parceria com o Itamaraty, 
assuntos de repercussão externa às fronteiras nacio-
nais, invariavelmente atuando para desconstruir, junto 
aos principais fóruns internacionais, tabus que foram 
se criando a partir de 2007.

Senador Heráclito Fortes, com muito orgulho e 
satisfação, ouço suas palavras.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
João Tenório, este é um momento altamente ruim para 
o País, para o Parlamento e, de uma maneira muito 
especial, para Alagoas. V. Exª chegou a esta Casa 
substituindo um Senador que, politicamente, tem uma 
atuação reconhecida nesta Casa, o Governador Teotô-
nio Vilela, eleito Governador do Estado, e assumiu com 
a maturidade de quem, aparentemente, já tinha exer-
cido anos de atividade parlamentar. Isso o consagrou 
como um grande legislador, como um defensor, acima 
de tudo, da economia nordestina, essa economia que 
passa por crises através dos anos. V. Exª teve posturas 
irreparáveis nas comissões técnicas e foi um Senador, 
como diríamos, da cidade e do campo, tanto agiu bem 
no plenário como nas comissões. Portanto, Alagoas 
perde uma grande voz nesta Casa, e nós Senadores, 
além de tudo, vamos perder um grande companheiro. 
Nós vamos sair juntos, V. Exª, eu e o Senador Mar-
co Maciel. Não vamos perder a amizade; ao contrá-
rio, vamos mantê-la. Mas tenho certeza de que essa 
conversa pedagógica que sempre tínhamos no dia a 
dia desta Casa, ouvindo sempre de V. Exª conselhos 
abalizados e, acima de tudo, conselhos proveitosos da 
área de que V. Exª entende e a que mais se dedica, 
que é a do empresariado nordestino. V. Exª foi uma voz 
na defesa do campo e na defesa da indústria nordes-
tina. Senador Marco Maciel, esta Casa está carente 
de Senadores com esse perfil. De forma que registro 
aqui minha solidariedade a V. Exª, o meu abraço, o 
meu apreço. Quero dizer que vou sentir muita falta de 
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tudo o que aprendi com V. Exª. Espero apenas que eu 
continue a merecer o seu carinho e a sua amizade e 
que possamos servir ao Brasil e ao Nordeste em outras 
missões. Aproveito esta oportunidade para pedir que 
V. Exª leve à Drª Fernanda Vilela, sua companheira de 
luta e que – a gente sabe – o estimula e o acompanha 
nesses momentos em que V. Exª tão brilhantemente 
atuou aqui no Senado, votos de que continue a ser a 
grande incentivadora dessa sua luta. Parabéns, meu 
caro amigo João Tenório!

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Meu pre-
zado Senador Heráclito, V. Exª tem sido um grande 
companheiro, quer nas articulações internas, quer nas 
discussões, digamos assim, de relevo internacionais. 
Temos tido algumas demandas, sobretudo na Comis-
são de Relações Exteriores, absolutamente com o 
pensamento associado. Além do mais, V. Exª tem sido 
um grande amigo; está entre aqueles maiores amigos 
que deixo nesta Casa.

Além dos debates internos, a subcomissão tam-
bém trabalhou sempre em parceria com o Itamaraty 
assuntos de repercussão externa às fronteiras nacio-
nais, invariavelmente atuando para desconstruir, junto 
aos principais fóruns internacionais, tabus que foram 
se criando a partir de 2007.

Em defesa dos interesses nacionais e do setor, 
debatemos uma questão absolutamente relevante: 
a recorrente preocupação que viria a ocorrer com a 
Amazônia, diante de sua possível ocupação progres-
siva pela cana-de-açúcar. Esqueciam os críticos a 
inadequada condição climática daquela região para 
esse tipo de atividade. Chuvas constantes por todo o 
ano inviabilizam o plantio, o amadurecimento e a co-
lheita dessa lavoura. A discussão ampla e qualificada 
levou ao entendimento verdadeiro. A usina de etanol 
mais próxima da Amazônia está a 2.500 quilômetros 
daquele bioma.

A discussão sobre uma impossível convivência 
entre produzir alimentos e bioenergia também foi inten-
sa, sobretudo quando, por razões variadas e aleatórias, 
houve um aumento inesperado e expressivo das com-
modities e se buscou, talvez, a mais fácil e equivocada 
explicação: a substituição progressiva de áreas para 
alimentos por produção de biocombustíveis.

Esse tema levou a FAO a convocar reunião ex-
traordinária na qual, convidados pelo Itamaraty, tive-
mos a oportunidade de participar levando uma visão 
mais realista, sobretudo ressaltando a diferença de 
situação entre países com grande disponibilidade de 
área, como é o caso dos países da América do Sul, 
da Ásia e da África, e aqueles que apresentam condi-
ções limitadas de terras agricultáveis, que é a marca 
dos países europeus.

O ápice do nosso trabalho foi em novembro de 
2008, quando, novamente, em conjunto com o Itamara-
ty, realizamos, no âmbito da Conferência Internacional 
dos Biocombustíveis, em São Paulo, promovida pelo 
Presidente Lula, a Mesa Redonda Os Parlamentos e 
os Biocombustíveis.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo 
deste mandato, eu me deparei com algo inesperado. 
Acompanhando os mais variados temas debatidos nes-
te plenário e nas comissões, foi possível constatar a 
legítima ação de vários grupos da sociedade brasileira 
na defesa dos seus interesses. E mais, é possível per-
ceber o quanto estão bem representados e atendidos 
no Congresso Nacional vários desses segmentos. 

No entanto, como homem que sou oriundo do 
setor produtivo nacional, devo salientar que senti falta 
de interlocução, convivência e relacionamento mais 
direto entre a produção e o Parlamento, uma ausência 
quase absoluta dos temas empresariais na agenda do 
Poder Legislativo.

Foi exatamente para suprir essa ausência que 
propus a criação do Diploma José Ermírio de Moraes. 
Trata-se de homenagear anualmente personalidade 
de destaque no setor industrial que tenha oferecido 
contribuição relevante à economia nacional, ao de-
senvolvimento sustentável e ao progresso deste País. 
A aprovação do projeto foi para mim motivo de grande 
satisfação e orgulho. Neste ano de 2010, realizamos 
a primeira edição da entrega do referido diploma e 
penso que não poderia ter sido melhor. Numa sessão 
memorável neste Senado, agraciamos brasileiros da 
envergadura do Vice-Presidente José Alencar, do Sr. 
Jorge Gerdau Johannpeter e do Sr. João Claudino 
Fernandes.

Srªs e Srs. Senadores, nesses quatro anos como 
parlamentar, não poderia deixar de exaltar figuras ex-
cepcionais com quem convivi nesse período. Alguns 
deles tornaram-se grandes amigos, e outros tantos que, 
se não amigos, reconheço como grandes brasileiros, 
trabalhando permanentemente por um país melhor.

Despeço-me desta Casa agradecido pela expe-
riência e pela convivência com a maioria dos meus 
Pares, honrado por ter representado o meu Estado de 
Alagoas no Senado Federal, porém convicto de que 
há muito a fazer.

Terminando, desejo a todos um feliz Natal e um 
próspero Ano Novo e renovo a esperança de que vi-
vamos, nos próximos anos, um Brasil melhor e mais 
justo.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
João Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Com a 
palavra, o Senador nosso Presidente.
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O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
João Tenório, apenas um rápido depoimento de com-
panheiro de Partido, de companheiro na bancada de 
Senadores. A sua presença entre nós, ninguém mais 
que o Senador João Tenório foi construtivo. Na nossa 
Bancada, sempre foi um fator de agregação, nunca 
reivindicou para si; sempre compreendeu e apoiou a 
reivindicação dos companheiros. Todas as vezes em 
que contribuiu de maneira objetiva com as discussões 
da Bancada e do Partido, o fez sempre com sensa-
tez, com objetividade e clareza. Todos reconhecem 
no Senador, e reconheceram ao longo desses anos, 
a demonstração de homem público. E uma solução 
objetiva, sendo homem de empresa privada, foi capaz 
de separar a atividade privada da missão pública. E 
de fazer as duas como vem fazendo com igual mérito, 
sem se transformar aqui num agente dos interesses 
privados e sem se transformar, na vida privada, num 
instrumento da ação partidária ou política no sentido 
geral. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra 
coisa. Absolutamente coerente, em alguns momentos 
todos compreendemos uma posição que assumiu. Não 
seria capaz de compreendê-la em outro ambiente, se 
não fosse o Senador João Tenório, com a autoridade, 
a coragem, a firmeza, a transparência que pauta a sua 
vida e pautou o seu mandato. Todos o apoiaram e todos 
o respeitaram. Todos o respeitam e todos o apóiam. 
Seguramente, a vida pública e o Senado perdem com 
seu afastamento, que, imaginamos, não será definitivo, 
porque, sendo como é homem de elevado espírito pú-
blico, vai continuar a servir a Alagoas, ao Brasil, ao seu 
Partido, porque isso é necessário e muito nos honra. 
É a nossa palavra de amizade, de reconhecimento e 
de agradecimento. 

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Sérgio Guerra, ser coerente, ser colaborativo com a 
Liderança que nós tivemos de V. Exª no Partido não 
é nada difícil. V. Exª nunca chegou a nossas reuniões 
partidárias, para impor idéias ou posições no Partido. 
Sempre ouviu a todos e tentava fazer um consenso 
daquilo que era o mais razoável, para que fosse a po-
sição do Partido. 

Um amigo, que morreu há alguns anos, dizia uma 
coisa muito interessante que guardo comigo e acho 
que é uma das diretrizes do meu pensamento: “Se você 
perguntar a uma pessoa qual é o peso de um elefante, 
seguramente ele vai cometer um erro imenso, a não 
ser, talvez o Senador Jarbas, pela convivência que te-
nha com o respectivo animal. Mas se perguntar a cem 
pessoas qual é o peso do elefante e se se fizer uma 
média dessas opiniões, nós chegaremos à conclusão 
de um número mais próximo a realidade. 

Então, o que V. Exª fez no Partido foi isso, foi 
ouvir cem para que o peso chegasse mais próximo 
da realidade. Isso fez com que a condução do Partido 
ocorresse como efetivamente ocorreu. 

Agradeço as suas palavras, meu prezado Pre-
sidente. Quero dizer que estarei sempre à disposição 
do Partido e à disposição de V. Exª no sentido de dar 
a colaboração que seja possível e necessária de mi-
nha parte. 

Muito obrigado. 
Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PB) – Quer 

V. Exª ouvir o Senador Alvaro Dias, parece que ele...
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Ah! Tinha 

sido anterior, desculpe.
Nosso Líder há algum tempo e a partir de hoje 

de uma maneira absolutamente oficializada.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Muito obri-

gado, Senador João Tenório, substituiu V. Exª nesta 
Casa uma grande figura do nosso Partido e da políti-
ca nacional, o Governador Teotonio, que, aliás acaba 
de alcançar uma vitória consagradora no seu Estado, 
que certamente gratifica qualquer homem público e 
se constitui em resposta a sua atuação competente 
e voltada para o interesse coletivo. E V. Exª honrou o 
mandato de Teotonio Vilela nesta Casa. A sua pala-
vra de ponderação, de prudência, de bom-senso, de 
equilíbrio, sempre orientou a nossa Bancada em nos-
sas reuniões. Certamente sua presença deixa uma 
marca, que é a marca da conciliação possível, sem 
concessões desnecessárias. Esse comportamento de 
prudência e de equilíbrio nos ensinou nesse período 
em que aqui esteve. Certamente não estará distante; 
estará presente sempre nas atividades partidárias e, 
sobretudo, com os seus conselhos de homem expe-
riente, que vai viver o quotidiano ao lado do seu povo 
em Alagoas e terá muito a nos ensinar na trajetória 
que haveremos de aqui continuar. Os nossos cumpri-
mentos a V. Exª e que Deus o proteja na caminhada 
que há de seguir adiante.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito obri-
gado, meu Líder. Nosso Partido, além da competência 
natural dos seus membros, é um Partido de sorte. Nós 
tivemos, nos últimos anos, no último ano, melhor di-
zendo, duas lideranças que atuaram simultaneamente: 
uma mais contundente, do jeito dele, que é o Senador 
Arthur Virgílio, com aquela fleuma, com aquela con-
tundência que marca a sua maneira de ser; e outro, o 
nosso atual líder, que tem um jeito de ser bastante di-
ferente, um jeito de convencimento bastante diferente, 
mas é igualmente um líder indiscutível e que conduz 
o convencimento de uma maneira diferente. Ambos 
deram, e estão dando, ao Partido condição de contri-
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buir, de estar presente neste Parlamento de maneira 
muito importante. 

Muito obrigado, Líder, pelas palavras. Sei que 
existe aí um componente de amizade, de convivência, 
mas, de qualquer forma, incorporamos suas palavras 
com muito prazer.

Senador Jarbas Vasconcellos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 

revisão do aparteante.) – Meu caro Senador João Te-
nório, não tive oportunidade de conhecê-lo pessoal-
mente antes de sua chegada ao Senado. Como seu 
líder, Alvaro Dias, já explicou: V. Exª assumiu o manda-
to em substituição a essa grande figura nacional, que 
é o atual Governador das Alagoas Teotônio Vilela. Ao 
chegar aqui, V. Exª se destacou por vários motivos. De-
monstrou inúmeras qualidades – educação, civilidade, 
convivência, espírito conciliador, homem afirmativo e, 
sobretudo, um bom companheiro. V. Exª, além de um 
empresário bem sucedido, desempenhou o seu man-
dato de Senador, durante quatro anos, com absoluta 
correção. No Plenário, acompanhei V. Exª nessa tri-
buna, inúmeras vezes defender matérias do interesse 
do seu Estado, do Nordeste e do País. Pude ver, in-
clusive, V. Exª abordar temas da economia mundial. Vi 
V. Exª participar de missões internacionais – fizemos 
algumas juntos –, fazendo questão de marcar a sua 
presença, a sua atuação, externando aquilo que V. 
Exª pensa. Nas Comissões, a mesma coisa, em toda 
Comissão que V. Exª participou nesta Casa, deixou 
a marca da assiduidade e da sua competência. Para 
mim a convivência com V. Exª e com a sua família foi 
uma das coisas boas nos últimos quatro anos. V. Exª 
é um homem de bem, é um grande empresário, é uma 
pessoa amiga e se revelou um extraordinário Senador 
da República. Disso, V. Exª vai sair daqui absolutamen-
te consciente, porque V. Exª tem consciência de que 
desempenhou seu mandato com competência e com 
absoluta correção. Voltará a ser empresário, como eu 
já ressaltei, bem-sucedido, num setor difícil, como é o 
setor sucroalcooleiro. V. Exª sempre demonstrou ser um 
homem de iniciativa, um homem cordial, como ressal-
taram, um homem conciliador sem fazer concessões. 
Deixo, neste momento, Senador João Tenório, o meu 
abraço. Farei questão de continuar com a amizade e 
a admiração que lhe dedico, sobretudo quando V. Exª 
deixar essa tribuna, pois sempre será uma voz amável, 
uma voz responsável e segura para nos orientar, para 
nos dizer aquilo que deve ser feito. Muito obrigado por 
sua convivência e fique certo da nossa admiração e 
do respeito que toda Casa tem por V. Exª.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito obri-
gado, Senador Jarbas. Quero dizer a V. Exª que não 
me conhecia antes da nossa convivência aqui, mas eu 

o conhecia, sobretudo de nome, por sua capacidade 
de gerir, como fez em Pernambuco, marcando, sendo 
como uma escola para a nossa região. 

Eu me lembro muito bem, durante o período em 
que V. Exª foi Governador do Estado, dos momentos 
de desenvolvimento que V. Exª plantou naquele ins-
tante, cujos frutos ainda hoje se colhem. Foram V. Exª 
e o Senador Marco Maciel que plantaram as semen-
tes que hoje se colhem em Pernambuco, com reflexo 
inevitável no pequeno vizinho, Alagoas, que é muito 
grata a Pernambuco e aos senhores que plantaram 
esse desenvolvimento. Recebemos os reflexos desse 
desenvolvimento, sem dúvida nenhuma.

Quero dizer também que sua amizade e a con-
vivência com V. Exª fizeram com que eu passasse a 
admirar a pessoa de Jarbas Vasconcelos, que, muitas 
vezes, não é compreendido como alguém tão agradável 
como V. Exª realmente é. Mas eu gostaria de registrar 
neste momento essa percepção que a convivência 
me permitiu.

Muito obrigado pela convivência e pelas pala-
vras.

Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Se-

nador João Tenório, faço este aparte só para consta-
tar um fato que vi, nas inúmeras vezes em que V. Exª 
defendeu o País, defendeu a Nação, em relação aos 
biocombustíveis. Quando V. Exª chegou aqui, existia 
um argumento muito forte na imprensa e em meio aos 
ecologistas de que o Brasil desmobilizaria a produção 
de grãos para produzir álcool e que o mundo passaria 
fome se o álcool se tornasse uma commodity, um com-
bustível amplamente usado. V. Exª, com essa sua forma 
educada de falar, explicar e ouvir, foi argumentando e 
explicando e hoje não se ouve mais falar nisso. Aliás, 
o que se vê é que a produção de grãos está sempre 
aumentando e a produção de álcool e açúcar também 
continua aumentando. Então, eu gostaria de parabeni-
zar V. Exª pela forma como exerceu seu mandato aqui. 
Tenha a certeza de que V. Exª honrou esta Casa e o 
País. A sua voz, juntamente com a do Senador Tasso 
Jereissati, era a que defendia a produção neste País, 
era a que fazia a gente sempre ver o aspecto econô-
mico. Como sou médico, não tenho essa visão para ver 
um fato econômico lá na frente. Mas V. Exª sempre via 
e nos alertava. Ajudou-nos muito. Aprendi muito com V. 
Exª. Tive também o prazer de conhecer a sua gentil e 
agradável esposa, Drª Maria Fernanda, que está aqui 
na nossa Galeria de Honra ouvindo V. Exª atentamente. 
O Brasil está perdendo temporariamente, porque sei 
que V. Exª vai continuar trabalhando. Não se afaste da 
política, não, porque precisamos de gente boa na polí-
tica, gente que trabalha, gente que produz, gente que 
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gera emprego. Só lamento uma coisa: V. Exª não fez 
nenhuma usina de álcool no meu Estado de Roraima, 
como sempre fiquei cobrando de V. Exª.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Ainda há 
tempo, Senador.

Senador Augusto, fizemos uma viagem recente, 
inesquecível, que vou guardar no meu coração. Nessa 
viagem, confirmei uma coisa que já tinha identificado. 
A Fernanda também confirmou a dedicação que V. 
Exª tem ao ser humano. V. Exª faz política, V. Exª vem 
aqui e discute as questões dos índios, V. Exª discute 
as questões do seu Estado, mas, no fundo, a sua pre-
ocupação é o ser humano. Lembro-me muito bem de 
que, na China, enquanto estávamos impactados com 
aquele desenvolvimento econômico impressionante, V. 
Exª queria saber como vivia o povo na China. Essa sua 
preocupação com o ser humano é uma coisa marcante 
e que, sem sombra de dúvida, caracteriza muito a sua 
personalidade. Vou levar a sua amizade como um dos 
grandes ganhos que tive aqui nesta Casa.

Muito obrigado.
Senador, querido, Papaléo. 
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador João 

Tenório, eu já tive oportunidade de reconhecer publi-
camente a importância de V. Exª aqui nesta Casa e a 
importância de V. Exª como amigo. Quero lembrar que 
V. Exª veio assumir o mandato de Senador com uma 
responsabilidade enorme, exatamente substituindo um 
grande líder do Estado de Alagoas, o Senador Teotô-
nio Vilela, que representou uma carga política muito 
forte, não só do Estado de Alagoas, mas nordestina e 
do País, que é exatamente o nosso saudoso Teotônio 
Vilela, que grandes lutas teve pela redemocratização 
do País. Então, o que quero lhe dizer com muita satis-
fação é que V. Exª ocupou este espaço aqui com dig-
nidade e que tenho certeza absoluta de que Alagoas 
só fez ganhar tendo o Governador Teotônio Vilela, 
merecidamente reeleito, porque todos nós sabemos 
das dificuldades que ele enfrentou no Governo dele, 
no primeiro mandato, o que o povo reconheceu agora 
como um grande mandato exatamente por recuperar 
a autoestima do povo alagoano, e tendo V. Exª aqui. 
Então, nós queremos dizer que o Senado não perdeu 
com a saída do Senador Teotônio Vilela, que foi mui-
to bem representado por V. Exª, e que nós ganhamos 
um grande homem, Teotônio, governando o Estado 
de Alagoas. Senador João Tenório, saiba da minha 
admiração pessoal pela sua competência, pela sua 
qualidade como homem público, por sua inteligência, 
sensatez e, principalmente, pela tranquilidade que faz 
V. Exª perseverar. Parabéns ao Estado de Alagoas por 
ter tido V. Exª aqui conosco e parabéns a V. Exª pela 
figura humana, pelo homem competente que é e pelo 

sucesso que tem em sua vida pessoal. Logicamente, 
esse sucesso não deixou V. Exª esquecer que este País 
precisa de pessoas como V. Exª. Parabéns a Alagoas 
e parabéns a V. Exª e à sua família.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Papaléo, vou evitar repetir as palavras que eu disse 
há pouco sobre V. Exª, quando também se despedia 
nesta tribuna. Repetirei rapidamente apenas o enten-
dimento que tenho das suas qualidades, sobretudo 
aquela a que me referi em particular, pois o Senador 
Mão Santa já tinha feito um relatório completo sobre 
a sua vida. Apenas fiz referência sobre a sua humil-
dade, que conquista, que faz com que as pessoas se 
sintam inteiramente à vontade no seu convívio. Sua 
humildade fez com que o nosso Partido tivesse sobre-
tudo uma convivência muito saudável, facilitou muito 
essa convivência. 

Ouço o Senador Cícero, conterrâneo nordesti-
no.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador 
João Tenório, quando temos a oportunidade de fazer 
aparte após alguns Senadores terem feito, corremos 
o risco de sermos repetitivos. Mas, no caso especial 
de V. Exª, quem fala aqui não é o Senador Cícero Lu-
cena, mas o caboclinho do sertão da Paraíba Cícero 
Lucena, que teve a chance e a oportunidade, nesse 
período da minha vida, de conhecê-lo, não como Se-
nador João Tenório, mas como cidadão João Tenório. 
E devo lhe dizer que, em um dos pronunciamentos 
que aqui fiz, V. Exª me fez um aparte e me chamou a 
atenção para a contabilidade da vida pública, da po-
lítica e da iniciativa privada. E naquela oportunidade 
dizia que era diferente, e como era diferente. Mas a 
contabilidade da amizade, da cidadania, é muito forte, 
Senador João Tenório. E quero lhe dizer que, tendo 
alegria e a satisfação de termos nos conhecido nesse 
período, embora já o conhecesse como empresário de 
todo o Nordeste e, porque não dizer, do nosso País, foi 
gratificante, como foi gratificante ter tido a chance de 
conviver com V. Ex.ª aqui no Senado, mas também na 
relação particular, porque muito aprendi nessa convi-
vência. Cada vez mais reconheço o seu equilíbrio, a 
sua dedicação, a forma de agir como cidadão, a forma 
de contribuir com as questões públicas, a responsa-
bilidade dos seus posicionamentos. As suas opiniões 
dentro da nossa Bancada e neste Congresso sempre 
foram levadas em conta por querer contribuir, por que-
rer ajudar, respaldado, obviamente, pela sua esposa 
Fernanda ao seu lado e por todos aqueles amigos que 
convivem, conviveram e, com certeza, irão conviver 
com V. Exª. Então, quero dizer-lhe que tenho muito a 
agradecer a Deus: a oportunidade de tê-lo como com-
panheiro nesta Casa e, mais do que isso, de fortalecer-
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mos uma relação que esperamos poder contribuir não 
apenas com Alagoas – para que a Paraíba também 
não fique com ciúmes –, mas também com a Paraíba 
e – por que não dizer – com o nosso querido Brasil. 
Que Deus o proteja!

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Cícero.

Quero dizer que a nossa contabilidade é a mesma. 
É a contabilidade de alguns políticos, não de todos os 
políticos. Eu diria, Senador Mão Santa, para o senhor 
entender, que a contabilidade de alguns políticos leva 
apenas em conta o resultado do dia, a apuração do 
dia. Esquece o que ficou para trás e, digamos assim, 
não soma nem subtrai com aquilo que aconteceu no 
passado. Não são todos os políticos que assim se 
comportam, mas a contabilidade é bem diferente da 
contabilidade de uma empresa. Tem-se que levar em 
consideração a apuração do dia, mas tem-se que somar 
ou subtrair com aquilo que aconteceu lá atrás.

Quero dizer, meu caro Senador Cícero, que a 
nossa contabilidade é a mesma, exatamente a mesma. 
A sua amizade e a sua convivência são, para mim, e 
serão, tenho certeza, sempre um motivo de satisfação 
muito grande e vou fazer questão absoluta de que elas 
continuem sendo aquilo que são e têm sido até o mo-
mento e continuarão sendo.

Muito obrigado.
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador João 

Tenório.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mão 

Santa, só um instante. Houve uma falha de minha parte. 
Apenas para comunicar ao Senador João Tenório que, 
em meu aparte, falei também em nome da Senadora 
Lúcia Vânia, que estava ausente, com um compromisso 
fora, e que me pediu que eu fosse porta-voz também 
das suas homenagens a V. Exª. Portanto, eu registro 
as homenagens da Senadora Lúcia Vânia.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador. Lúcia é uma pessoa queridíssima. 
Evidentemente, por todo o carinho que tenho por ela, 
posso ser sincero em dizer que a presença dela teria 
me trazido uma satisfação ainda maior do que a sua 
representação, que se faz aqui neste momento.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador João Te-

nório, V. Exª é um filho de muito valor lá das Alagoas. 
É uma terra de grandeza. Primeiro, V. Exª soma a res-
peitabilidade que tem no País da ciência, como enge-
nheiro químico. Todo mundo que entra em contato com 
V. Exª vê esse conteúdo de ciência e de sabedoria. V. 
Exª é vitorioso como empresário, é totalmente vitorioso 
e enriqueceu, com suas empresas, o Nordeste e Ala-

goas. Agora, o País todo o vê como vitorioso político. 
Adentrou em uma família de tradição, com o Teotônio 
pai e o Teotônio filho, e somou-se a essa política, que 
trouxe grandeza a Alagoas, que tem uma bela história 
política, é um Estado que já deu vários presidentes da 
República. Então, V. Exª consolidou, com sua presen-
ça no Senado da República, essa grandeza política. 
V. Exª aí está e vai continuar, e chega a Alagoas com 
aquilo que é o melhor, a satisfação do cumprimento 
do dever. 

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa, sexta-feira eu tive opor-
tunidade de fazer algumas referências ao seu pronun-
ciamento e de dizer que V. Exª não é um Senador do 
Piauí, V. Exª tornou-se um Senador do Brasil. V. Exª é 
conhecido no Brasil como um todo pelas suas posi-
ções, pela maneira simples como coloca as coisas e 
o povo entende.

E eu fico muito feliz, muito agradecido por essa 
sua participação no meu pronunciamento e registra-
rei para sempre essas palavras de carinho que V. Exª 
me dedicou.

Senador Mozarildo, meu vizinho querido, que 
me ensinou tanto aí, aproveitando a vizinhança na 
bancada. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador João Tenório, fico muito feliz de ouvir o pronun-
ciamento de V. Exª. Todos os apartes feitos aqui foram 
unânimes em reconhecer em V. Exª uma pessoa com-
petente, trabalhadora, e, eu diria, serena. V. Exª é uma 
pessoa que não só sabe abordar temas importantes 
de forma tranquila, objetiva e com conhecimento, mas, 
sobretudo, é alguém cujo trato com os colegas é feito 
de maneira muito cavalheiresca. Eu quero até fazer 
um apelo a V. Exª: eu sei que V. Exª nem precisa da 
política, mas a política precisa de V. Exª. Pessoas de 
bem, como V. Exª, que levam a vida de maneira hones-
ta, não podem largar a política. Mesmo que não tenha 
um mandato, V. Exª deve continuar a colaborar para o 
aprimoramento do exercício político de maneira séria, 
honesta e competente. Parabéns, portanto, a V. Exª. 

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Mozarildo, eu o agradeço pelas palavras, pela inten-
ção de me prestigiar neste momento, mas, sobretudo, 
repito, por essa liderança que foi tão rica para mim 
durante este tempo. Aprendi muito. Graças a Deus, 
era seu vizinho de bancada, o que possibilitou nossa 
convivência de uma maneira mais próxima. 

Senador Flexa. Está ao telefone, não sei se vai 
poder desligar.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador João 
Tenório, eu estava aqui com o nosso futuro Governador, 
Simão Jatene, que está indo à terra de V. Exª para uma 
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reunião com os governadores do PSDB que se reali-
zará amanhã e será recebido pelo nosso Governador 
Teotônio Vilela Filho. Ele deve estar ouvindo o nosso 
aparte a V. Exª e está sendo solidário às homenagens 
que o Pará todo rende a V. Exª, não só pelo Senador 
que foi ao longo desses quatro anos, defendendo o 
Brasil, o seu Estado, mas defendendo também o Pará, 
porque V. Exª é um dos grandes empresários do nos-
so Estado. V. Exª conseguiu fazer da cadeia do coco 
o que se dizia que era da cadeia bovina, até melhor, 
porque do boi se perde o mugido, e V. Exª hoje domi-
na a cadeia do coco por completo, utilizando 100% da 
água, da massa, da fibra e da casca. Então, não se 
perde nada do coco. E isso se deve à empresa de V. 
Exª. E V. Exª adotou o Pará. Talvez os nossos Pares 
não saibam que a empresa de V. Exª detém o maior 
plantio contínuo de coco do mundo e que essa planta-
ção está no meu Estado do Pará, que é seu também. 
Então, eu quero aqui, no momento em que V. Exª faz 
um pronunciamento de despedida ou de um até logo, 
como já disse a vários outros, agradecer o convívio 
fraterno, amigo, que V. Exª nos honrou ao longo desse 
tempo. Já o conhecia, já era seu amigo antes da polí-
tica, antes de V. Exª assumir no lugar do nosso irmão 
Teotônio, que assumiu o governo das Alagoas. Tenho 
por V. Exª, além da amizade, uma admiração, porque 
é um empreendedor que faz com que o Brasil avance, 
gere emprego e renda em vários Estados da Federação 
brasileira. V. Exª está tirando umas férias da política, 
mas não está abandonando a política, porque vai ser, 
sem sombra de dúvida, junto com a sua Fernanda, a 
nossa amiga, um braço direito do Governador Teotônio, 
ao longo deste segundo mandato que ele vai iniciar. 
Seja feliz, que Deus o abençoe e a sua família, tanto 
na vida empresarial, familiar, política, porque tenho 
certeza de que V. Exª retornará à atividade.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Flexa Ribeiro, tenho certeza absoluta de que todos 
os aqui presentes e os não presentes disputam o pri-
vilégio da convivência com V. Exª. Sua convivência é 
magnífica: sempre alegre, sempre brincalhão, sempre 
firme, uma pessoa que não é de transigir com suas 
ideias, com seus pensamentos. E isso claramente 
faz com que a sua convivência seja disputada: todo 
mundo quer um pouquinho do Flexa, essa é que é a 
grande verdade!

Eu gostaria de registrar, então, como foi bom 
para mim, é bom para mim tê-lo como amigo e como 
alguém que me ensinou muito nesse período de qua-
tro anos. V. Exª é um político experiente. Quando eu 
cheguei aqui, V. Exª já era um político experiente. E 
eu aprendi muito com seus ensinamentos, repito, so-
bretudo com essa convivência magnífica, que fez com 

que eu me sentisse muito bem. Muito obrigado, Flexa! 
Muito obrigado mesmo!

Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 

João Tenório, não vou falar aqui do empresário vitorioso 
e reconhecido, por todos nós, como um empreendedor 
de caráter nacional, mas falar da nossa convivência 
aqui no Senado. V. Exª sempre se pautou pela defesa 
intransigente das liberdades, da liberdade econômica, 
do empreendedorismo, pela vocação, naturalmente, 
que vinha de antes, mas se revelou também como um 
político importante, de boa sabedoria, de bons relacio-
namentos. Tive oportunidade dessa convivência, que 
certamente vai me deixar saudades por admirá-lo, por 
saber como V. Exª se comporta nessa relação do dia 
a dia, sempre buscando o entendimento e os interes-
ses nacionais, em particular do seu Estado, Alagoas. 
Tenho pelo seu Estado um apreço muito especial – 
já estive lá várias vezes –, pela sua família também. 
Convivemos em outros momentos, inclusive advindos 
de relações anteriores à questão política, à questão 
do Sebrae. Quero lhe dizer que vou sentir saudades 
dessa nossa convivência do dia a dia, mas ela não 
se encerra aqui certamente. Poderemos criar outros 
motivos, outras razões. Sei que a política é algo que 
está impregnado em todos nós. Isso será apenas, eu 
diria, um hiato. Certamente o senhor ainda vai ter ou-
tros compromissos políticos, empresariais que os tem, 
em defesa do seu Estado e do País. Quero, portanto, 
dizer-lhe da saudade que já começo a sentir dessa 
convivência do dia a dia e dizer que V. Exª teve uma 
passagem marcante entre todos nós, pelo tipo de com-
portamento, pelo tipo de relacionamento e pela forma 
como conduziu o exercício de seu mandato. Quero lhe 
dizer que perdemos nós com a sua falta aqui, no dia a 
dia que tivemos nesses últimos quatro anos. Também 
faço parte desse grupo que sairá agora, mas quero 
lhe dizer que não sairá da minha mente a sua presen-
ça sempre no dia a dia, em que convivemos nesses 
últimos quatro anos. Parabéns a V. Exª pela atuação 
que teve aqui durante seu mandato. E a certeza é a de 
que virão outros compromissos políticos futuros, estou 
certo disso, e haveremos de nos encontrar sempre. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Obrigado, 
Senador Adelmir Santana.

Quero lhe dizer que V. Exª é um político que honra 
Brasília. Eu gostaria de registrar isso com certa ênfa-
se. O seu trabalho, a sua presença na vida pública de 
Brasília, com a dignidade que V. Exª confere ao seu 
trabalho, faz com que tenhamos a absoluta convicção 
de que V. Exª honra a vida, honra o povo brasiliense.
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Eu gostaria de agradecer muito a convivência que 
tive com V. Exª e dizer que também concordo: vamos 
continuar juntos! Afinal de contas, Brasília é a nossa 
Capital e estaremos frequentando esta cidade com certa 
assiduidade. Tenho a certeza absoluta de que a nossa 
convivência e a nossa amizade vão continuar!

Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência. 

Entendo que tenho até algum crédito, porque não sou 
usuário contumaz desta tribuna, mas agradeço a paci-
ência que V. Exª teve em permitir todos esses apartes, 
que me honraram muito.

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

GO) – Senador João Tenório, esta Presidência não po-
deria deixar de manifestar-se neste momento histórico, 
quando V. Exª se despede desta Casa de Rui.

Eu, que daqui a pouco também me dirigirei à 
tribuna para fazer a minha despedida como Senador, 
como Vice-Presidente da Casa, tive o privilégio e a hon-
ra de conviver com V. Exª durante esses anos todos. 
Confesso que aprendi muito com V. Exª. V. Exª é um 
Senador coerente, sensato, equilibrado, extremamente 
colaborativo com o partido e com a Casa, lúcido, cor-
reto e com um senso impecável de companheirismo 
partidário, de amizade.

V. Exª certamente foi responsável por grande parte 
dos avanços que tivemos aqui em relação à biotecno-
logia, ao etanol, ao agronegócio. Enfim, V. Exª deixa 
um grande legado a este Parlamento. Todos nós sen-
tiremos muito a falta de V. Exª.

Como futuro Governador do Estado de Goiás, 
quero muito contar agora não só com o amigo ou com 
o ex-colega de Senado, mas também com o empre-
endedor João Tenório. Vamos esperá-lo lá para ser 
também um dos nossos!

Que Deus abençoe o senhor e sua família. Trans-
mita ao meu querido amigo e irmão, um dos responsá-
veis pela minha presença no cenário político de Goi-
ás, o Governador Teotonio Vilela, reeleito governador, 
presidente do nosso Partido, o meu abraço, a minha 
torcida para que ele continue brilhando e realizando 
uma grande gestão.

V. Exª deixa aqui muitos amigos e muitos admi-
radores.

Parabéns!
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Sr. Presidente, 

se V. Exª me permite, eu gostaria apenas de saudar 
o Senador João Tenório e dizer da satisfação na con-
vivência que tivemos aqui, no Senado Federal, com o 
Estado amigo, o Estado irmão, bonito e prazeroso como 
o Estado de Alagoas. Quero dizer que a presença de 
João Tenório aqui, no Senado, sempre foi uma presen-

ça segura, tranquila, de diálogo, de entendimento, de 
busca de soluções. Quero, de minha parte, somar-me 
a todos e a todas que já se manifestaram, para dizer 
da satisfação do convívio e almejando realmente que 
esse trabalho e essa participação continuem intensos 
no Estado de Alagoas e no Brasil. E que possamos, 
todos juntos – com o Governador também reeleito Te-
otonio Vilela, com a sociedade toda, com as entidades 
–, construir um ambiente, uma sociedade sempre mais 
desenvolvida, na qual as pessoas possam participar 
com alegria, com realização e da qual sempre nos or-
gulhemos. Parabéns a V. Exª! Digo da minha alegria e 
da minha satisfação pela convivência que nós tivemos 
o prazer de desfrutar aqui, no Senado Federal.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Arns. Essas palavras, partindo de 
V. Exª, homem que tem o humanismo de que V. Exª é 
portador, deixariam qualquer um feliz e satisfeito. 

Agradeço as suas palavras, a sua demonstração 
de entendimento do nosso convívio como um bom con-
vívio. Digo – e repito – que estaremos sempre próximos 
no sentido de buscar – cada um dando a contribuição 
que possa dar –, uma melhoria cada vez mais presente 
para este nosso País. Muito obrigado.

Senadora Lúcia, tentaram representá-la aqui, mas 
eu já disse a nosso Líder, que evidentemente a havia 
representado, mas não tanto com a simpatia, com a 
amizade que caracteriza a nossa relação.

Muito obrigado.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Pois não, Se-

nador João Tenório. Eu quero aqui, em primeiro lugar, 
agradecer ao Senador Alvaro Dias, Líder do nosso 
partido, que se colocou aqui em meu nome, mas eu 
não poderia deixar de vir, mesmo que correndo, para 
abraçá-lo, Senador João Tenório. A nossa amizade, o 
nosso carinho, a nossa convivência foram das coisas 
mais bonitas que tivemos aqui, no Senado da Repúbli-
ca. Sentirei muito sua ausência; sentirei que V. Exª dei-
xará de contribuir com seu talento, com sua discrição, 
com sua sabedoria, principalmente nos assuntos da 
área econômica e na de infraestrutura, em que V. Exª 
pôde colaborar intensamente com esta Casa. Portan-
to, leve da sua companheira um carinho muito grande 
e, principalmente, a tristeza que sinto neste momento 
em perdê-lo, mas tenho certeza de que a vida, o tem-
po, o destino lhe trarão de volta a esta Casa, e ainda 
teremos oportunidade de reviver essa convivência. 
Um abraço e muitas felicidades! Que Deus o ilumine 
na sua nova caminhada. 

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Obrigado, 
Senadora querida!

Quero dizer que, no que diz respeito ao trabalho 
e à participação nos momentos de discussão de eco-
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nomia, de infraestrutura etc., serei perfeitamente re-
presentado por V. Exª, que conhece isso bem melhor, 
inclusive, do que eu. No que diz respeito à ausência e 
à amizade, realmente, isso vai fazer falta. V. Exª é uma 
pessoa que agrada. Tivemos um convívio muito, muito 
amigo. Levarei essa amizade como um dos grandes 
ganhos que tive, durante o período que passei por esta 
Casa. Muito obrigado.

Sr. Presidente, muito obrigado, mais uma vez. 
Casagrande, muito obrigado pela paciência e 

pela concordância de que eu me antecipasse às suas 
palavras.

Durante o discurso do Sr. João Tenório, o 
Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador João Tenório, também acabei me es-
quecendo. Além dos elogios, eu queria agradecer-lhe. 
V. Exª confiou a mim a Presidência da Comissão de 
Infraestrutura, como membro, como colaborador, e, 
depois, também, confiou a mim, ao lado dos nossos 
pares do partido e da Casa, o mandato de Vice-Presi-
dente. Então, por essa razão também, muito obrigado. 
Parabéns!

Concedo a palavra ao Senador e Governador 
eleito do Espírito Santo, nosso querido colega, Renato 
Casagrande, para sua despedida.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhoras e se-
nhores, hoje é a terça-feira do adeus. Muitos de nós 
estamos nos despedindo desta Casa. Já aparteei o 
Senador Papaléo Paes e quero agora dar meu abra-
ço ao Senador João Tenório, que acabou de fazer 
seu pronunciamento de despedida do Senado. Que 
S. Exª possa ter, cada vez mais, sucesso na sua vida 
profissional, na sua vida pessoal, bem como no seio 
da sua família.

Que Deus possa te acompanhar sempre! Para-
béns e obrigado pelo convívio de quase quatro anos 
aqui, nesta Casa. Obrigado, Senador João Tenório!

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
é com profunda e sincera emoção que, neste mandato, 
subo pela última vez a esta tribuna. Talvez, Senador 
Marconi, não seja a última vez, porque teremos sessão 
amanhã. Talvez eu suba novamente à tribuna, mas, para 
me despedir, considero, simbolicamente, que, neste 
mandato, esta é a última vez que subo à tribuna.

Há cerca de um mês e meio, quando me pronun-
ciei sobre o resultado das eleições de outubro, atribuí 

minha vitória não apenas à bela campanha que fize-
mos, mas, principalmente, ao nosso histórico de vida 
política e pessoal.

Os quatro anos que passei no Senado Federal 
constituem, sem sombra de dúvida, um dos capítulos 
mais importantes dessa história. Talvez o mais impor-
tante. O Senado foi uma experiência e um processo 
de amadurecimento que consegui estabelecer na mi-
nha vida política. Isso significa dizer que atribuo boa 
parte da significativa votação que recebi nas eleições 
ao trabalho que realizei desde 1º de fevereiro de 2007, 
quando assumi o mandato de Senador da República.

Saio desta Casa profundamente transformado 
pelas experiências que vivi. Assumo o Governo do 
Estado do Espírito Santo com uma maturidade, uma 
capacidade de reflexão e um olhar sobre a sociedade 
brasileira que só uma passagem pelo Senado poderia 
proporcionar.

Foram anos intensos, durante os quais me en-
treguei de corpo e alma ao exercício do mandato. Fui 
fiel às minhas convicções em todos os meus atos e 
em todas minhas ações.

Minha passagem por diversas comissões teve 
o efeito, para mim, de um curso superior na arte e 
na ciência do processo legislativo. Aprendi muito e 
orgulho-me, especialmente, de ter contribuído para 
a criação, por exemplo, do Portal da Transparência, 
quando o Senado se viu mergulhado em uma série 
de denúncias, por todos conhecidas. Em março do 
ano passado sugeri, e o Presidente Sarney – a Mesa 
Diretora – colocou rapidamente em prática o Portal 
da Transparência, que divulga on line a prestação de 
contas e o controle funcional do Senado. Foi uma con-
quista da sociedade, que agora pode acompanhar, em 
tempo real, os gastos públicos da Casa.

Apresentei, como todos os Congressistas, minha 
parcela de proposições legislativas: foram 117 ao todo, 
entre as quais 11 propostas de emenda à Constituição, 
50 projetos de lei e 4 projetos de resolução. Destes, 
destaco o projeto que criou a Comissão Mista Perma-
nente sobe Mudanças Climáticas, da qual também fui 
o Relator. Outro importante projeto de lei de minha 
autoria foi o da chamada qualidade fiscal. O texto es-
tabelece normas gerais de finanças públicas voltadas 
à qualidade na gestão.

Cada uma dessas proposições visava ao bem 
comum, à racionalização administrativa, à aplicação 
mais eficiente e à distribuição mais justa dos recursos 
públicos. Fui ainda designado relator de 363 matérias. 
Concentrei meus principais esforços em projetos e 
iniciativas que protegessem os direitos dos consumi-
dores, que contribuíssem para a preservação do meio 
ambiente e que estimulassem e desburocratizassem 
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as atividades das cooperativas e das pequenas e mi-
croempresas.

Tive a feliz oportunidade de representar o Se-
nado em algumas missões no exterior e participei de 
eventos e audiências públicas fora de Brasília, o que 
enriqueceu minha perspectiva sobre o papel do Sena-
do e alargou os horizontes da minha visão do Brasil e 
da minha visão do mundo.

Outra frente de trabalho, Sr. Presidente, foi na 
Presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Além 
de realizar diversas audiências públicas, em dois anos 
conseguimos deliberar sobre 294 matérias. Entre as 
contribuições que a CMA deu à sociedade, ressalto a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprova-
da em reunião conjunta de comissões e, atualmente, é 
uma realidade, pois se tornou uma lei sancionada pelo 
Presidente Lula. Essa lei que regula o gerenciamento 
do lixo em todo o País está em fase de implementação 
pelo Governo Federal, pelos governos estaduais, pelos 
governos municipais, pela sociedade brasileira.

Além disso, venho lutando intensamente pela mo-
dernização e pelo aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico brasileiro. Neste ano em que celebramos os 20 
anos do Código de Defesa do Consumidor, apresentei 
propostas e discuti com meus colegas iniciativas que 
visam a consolidar e expandir os direitos do consumi-
dor e aprimorar o ambiente em que se desenvolvem 
as relações de consumo no País. Com a ajuda de um 
grupo de trabalho constituído pela CMA, formado por 
técnicos do Senado e do Ministério da Justiça, promo-
vemos um ciclo de debates com autoridades do setor 
e, após colher subsídios, foram apresentados a esta 
Casa 11 projetos de lei que visam à modernização do 
Código de Defesa do Consumidor.

Ainda por intermédio da CMA, promovemos, em 
2008, o ciclo de debates “Controle Público – Instrumen-
to de Cidadania”. O objetivo do evento foi aumentar a 
participação da sociedade e a transparência das ações 
dos órgãos públicos brasileiros.

Outra iniciativa da qual me orgulho de ter partici-
pado foi a modernização do Código de Processo Pe-
nal, de que V. Exª, Sr. Presidente, também participou. 
Às vésperas de completar 70 anos, o Código de Pro-
cesso Penal precisava se adequar aos novos tempos, 
às novas práticas jurídicas, às demandas sociais por 
celeridade processual e por medidas que coíbam a 
impunidade e os privilégios. 

Como proponente da Comissão Externa de Ju-
ristas e, posteriormente, como Relator do projeto, tive 
a satisfação de participar intensamente de todas as 
fases de formulação da proposta do novo Código de 
Processo Penal, e foi com muita alegria que aprova-

mos, na sessão do dia 7 de dezembro deste ano, o 
PLS nº 156, de 2009, que agora inicia sua tramitação 
na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
também tive a oportunidade de, como Parlamentar 
aqui no Senado, participar do intercâmbio com todos 
os Municípios do meu Estado, com o Governo do Es-
tado do Espírito Santo. Conquistamos vitórias impor-
tantes na área da educação profissional, da ampliação 
da universidade; conquistamos vitórias importantes 
na infraestrutura de fornecimento e transmissão de 
energia; conquistamos vitórias importantes nos inves-
timentos da Petrobras lá no Estado do Espírito Santo, 
mas deixo, ainda, tarefas que não foram cumpridas, 
porque não tivemos sucesso na articulação com o 
Governo Federal.

O Estado do Espírito Santo, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, Sr. Presidente José Sarney, é um Estado 
maravilhoso pelo seu potencial, pela realidade que vi-
vemos lá hoje, mas é um Estado que depende muito, 
ainda, de investimentos do Governo Federal, para que 
possamos desobstruir o nosso processo de desenvolvi-
mento. A duplicação das BRs e o investimento na área 
portuária, na aeroportuária e na ferroviária são tarefas 
do Governo Federal. Nessas áreas, nessa agenda ve-
lha, nós não conseguimos avançar.

Eu tenho certeza de que, como Governador do 
Estado, Senador Gerson Camata, vou colher frutos, 
para a população capixaba, do trabalho que eu fiz, 
que V. Exª fez, que o Capitão Assumção fez, que a 
Deputada Sueli, que aqui esteve, fez, que o Deputado 
Manato também fez – eles estiveram, aqui, presentes 
comigo nesse momento –, que o Senador Magno Mal-
ta fez. Nós vamos colher frutos, porque não é possí-
vel mais continuarmos, nessa área de infraestrutura, 
com a velha agenda que está atingindo o Estado do 
Espírito Santo ainda. Avançamos em muitos pontos 
nessa área de infraestrutura, mas temos muito, ainda, 
no que avançar.

Senador Gerson Camata, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Isaac Newton, um dos maiores gê-
nios da humanidade, admitiu que suas contribuições 
à ciência só foram possíveis porque ele subiu nos om-
bros de gigantes. A história, portanto, é uma sucessão 
cumulativa de atos, de ideias e de realizações. Deve-
mos continuar o trabalho daqueles que vieram antes 
de nós e, como Newton, postar-nos sobre seus ombros 
e darmos nossa contribuição, por mais modesta que 
seja, dentro das possibilidades de cada um.

Apoiei-me sobre os ombros dos gigantes do pas-
sado que tornaram o Senado Federal uma instituição 
respeitada e representativa. Busquei honrar a belíssi-
ma tradição desta Casa, tão rica em realizações e tão 
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fundamental em diversos pontos da história brasileira. 
Mas foram os ombros de outros gigantes, que não os 
do passado, que mais me serviram de apoio nesses 
quatro anos: os dos gigantes do presente, que reno-
varam em mim a crença no trabalho em equipe e no 
poder da colaboração entre as pessoas.

Em primeiro lugar, sem o permanente auxílio de 
meus colegas Senadores e Senadoras, nenhuma de 
minhas iniciativas, por mais nobres e bem intenciona-
das que fossem, teria prosperado.

Muito obrigado aos Senadores, muito obrigado 
às Senadoras pelo apoio que me deram nesses qua-
se quatro anos em que estive e estou presente aqui 
no Senado.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Sr. Senador Gerson Camata, já lhe passo a 
palavra, mas agradeço, Sr. Senador Gerson Camata, 
ex-Governador, que está concluindo, também, mais um 
mandato exitoso, o terceiro mandato no Senado – 24 
anos no Senado da República. V. Exª merece, da mi-
nha parte, os meus parabéns, as minhas homenagens 
pelo trabalho, pela história, pelas conquistas e pelos 
resultados nesses anos todos de vida pública. 

Agradeço, Senador Gerson Camata, sincera-
mente, o apoio que recebi e espero que meu apoio 
aos projetos dos colegas tenha sido tão fundamental 
quanto foi o apoio de V. Exªs aos meus projetos e às 
minhas ações aqui no Senado.

Senador Gerson Camata com a palavra.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre 

companheiro, Governador Renato Casagrande, quase 
ex-Senador daqui a pouco, eu quero, primeiro, cum-
primentar V. Exª pela belíssima vitória. V. Exª foi, se 
não me engano, o segundo Governador mais votado 
do Brasil.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª 
mereceu isso. Eu vi que V. Exª fez um resumo rápido 
da sua atuação aqui, mas, como seu companheiro e 
seu conterrâneo, eu quero testemunhar: V. Exª teve um 
mandato altamente produtivo e honrou os votos que V. 
Exª recebeu do povo do Estado. Eu tive orgulho de ser 
um cabo eleitoral de V. Exª durante a campanha.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O que eu agradeço, pois muito me honrou.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Como 
cabo eleitoral e eleitor, orgulho-me do voto que dei. Foi 
um voto que valeu, um voto que representou o Estado 
do Espírito Santo. Tudo isso o guindou à posição de 
Governador, e eu tenho certeza de que, na verdade, 

o povo elegeu o Vereador da cidade de Castelo, o ho-
mem que começou a sua vida lutando pelo povo do 
interior, batalhando pelo Espírito Santo, e que, com o 
curso de Agronomia, como Vice-Governador que foi, 
como Deputado Federal e como Senador, olhou muito 
de perto para o interior do Estado do Espírito Santo. 
Agora, é guindado a se preocupar com a totalidade 
do Estado. Eu ouço as declarações de V. Exª e vejo a 
maturidade com que V. Exª enfrenta essa nova tarefa, 
a maneira como V. Exª vem se destacando nas posi-
ções que coloca, na magistral escolha do secretariado 
de V. Exª, que, eu tenho certeza, há de fazer com que 
o Estado cresça e progrida ainda mais. Nós estamos 
aqui – o Manato, o Capitão Assumção, e eu tenho 
certeza de que se o Magno aqui estivesse também o 
faria – para apresentar a V. Exª os cumprimentos pelo 
grande mandato que exerceu aqui, honrando o seu Es-
tado, seus conterrâneos e seu eleitores, e desejar que 
V. Exª, no Governo, repita o êxito, a vitoriosa carreira e 
o vitorioso caminho que V. Exª percorreu no Senado. 
O nosso coração é elevado a Deus, neste instante, 
com essa prece. Tenha certeza de que V. Exª conta 
tanto com o Manato, com o Assumção, comigo e com 
seus companheiros que aqui estiveram para a contri-
buição que for necessária ao Governo de V. Exª, pelo 
êxito do Espírito do Espírito Santo. Que Deus continue 
mantendo a Sua mão sobre a sua cabeça, iluminando 
seu pensamento, para que V. Exª tenha, lá, o êxito que 
teve aqui. Parabéns!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Gerson Camata.

Eu quero fazer um Governo me espelhando muito 
no Governo de V. Exª, que foi um Governador compe-
tente, realizador, alegre, que ancorou as forças políticas 
num Governo plural. Então, quero fazer um Governo me 
espelhando também em V. Exª, como vou me espelhar 
no Governador Paulo Hartung. Obrigado por tudo: me 
ajudou na campanha, me ajudou aqui no mandato e vai 
me ajudar, com toda certeza, no Governo do Estado, 
com a sua experiência, com o seu dinamismo, com a 
sua juventude nos seus 70 anos de idade.

Parabéns pela juventude que tem, pelo dinamis-
mo e pela energia que tem!

Srs. Senadores, agradeço também, especialmen-
te, aos servidores da Casa, que constituem, efetiva-
mente, a memória, os músculos e, principalmente, o 
coração do Senado Federal.

Deputado Manato, obrigado pela sua presença. 
Agradeço também a presença do Capitão Assumção 
e a presença de toda a Bancada, que, fisicamente ou 
não, sempre esteve junto comigo, dando-me apoio: o 
Senador Gerson Camata, que está aqui, o Senado 
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Magno Malta, que não está aqui, e todos os parla-
mentares.

Impressionaram-me o desprendimento, o profis-
sionalismo e a capacidade de produção dos servidores 
com os quais trabalhei. A atividade legislativa, Senador 
Agripino, simplesmente não aconteceria sem o traba-
lho dos servidores da Secretaria-Geral da Mesa, dos 
servidores lotados nas Comissões, dos Consultores 
Legislativos e de Orçamento, dos analistas e técnicos 
legislativos lotados nas diversas secretarias do Sena-
do; enfim, cada servidor do Senado Federal merece o 
nosso reconhecimento pela contribuição dada a esta 
Casa. Muito obrigado a todos.

Quero dedicar um agradecimento especialíssi-
mo aos servidores do meu gabinete, que estão aqui 
presentes. Muito obrigado. A colaboração de cada um 
de vocês foi fundamental para o sucesso que obtive-
mos nesses quatro anos de mandato. Ninguém cons-
trói nada sozinho, portanto, desejo a todos boa sorte 
no futuro. Espero que um dia voltemos a formar essa 
equipe maravilhosa, com a qual tanto aprendi e da 
qual nunca me esquecerei. Que essa equipe possa ser 
representada no trabalho que vou fazer no governo; 
que a gente possa ter a mesma integração de equipe 
como tivemos aqui no Senado. 

Agradeço, ainda, a todos os integrantes da im-
prensa – jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas –, que 
cobrem o dia a dia desta Casa. A gente acaba ficando 
amigo dessas pessoas, que têm papel importante na 
divulgação das atividades que envolvem o Legislativo 
e terão papel importante agora na divulgação do me-
lhor Estado deste País, que é o Espírito Santo. Essa 
divulgação será boa para todo o Brasil.

Finalmente, Sr. Presidente, quero agradecer ao 
povo do meu Estado que, há quatro anos, confiou em 
minha capacidade de trabalho e renovou essa con-
fiança nas eleições de outubro passado. Espero ter 
me comportado à altura das expectativas do povo do 
Espírito Santo; espero continuar contribuindo para o 
desenvolvimento do meu Estado nos anos que virão, 
seja no Governo de Estado, seja em outras empreita-
das que o futuro me reserva.

Meus agradecimentos a todo mundo.
Concedo o aparte ao Senador José Agripino; 

depois, ao Senador Mão Santa, ao Senador Cícero 
Lucena, ao Senador Augusto Botelho.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ca-
sagrande, lamentavelmente, não estava presente nos 
discursos dos Senadores Papaléo e João Tenório, nos-
sos companheiros, que apresentam suas despedidas na 
sessão de hoje. A ambos quero manifestar o meu mais 
sincero apreço, admiração, companheirismo. Papaléo 
foi um companheiro de posições muito definidas, muito 

claras, em todos os momentos em que ocorreram em-
bates entre Governo e oposição, em torno das causas 
que defendiam; igualmente o Senador João Tenório, 
homem marcado pelo equilíbrio, pela sensatez, pela 
moderação, que vai fazer falta a esta Casa exatamente 
por esse trunfo da sua personalidade, esse traço ca-
racterístico de sua personalidade, que é o equilíbrio, 
que é exatamente, Senador Renato Casagrande, o que 
lhe sobra: equilíbrio. V. Exª foi Líder do seu partido, o 
PSB. Eu lhe digo com toda a franqueza, só trato as 
pessoas pelo primeiro nome quando me sinto à von-
tade com elas. V. Exª, um Senador de oposição, mas 
V. Exª sabe que eu lhe trato por Renato,...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ...porque 
lhe respeito e me dou a intimidade de lhe tratar com 
intimidade, porque V. Exª é um homem que merece o 
meu respeito e o respeito do meu partido. Acho que 
o Espírito Santo vai ganhar com a eleição de V. Exª. 
É um Estado pequeno e poderoso que cresce a cada 
ano. Eu sei, porque fui Governador, que Estado cresce 
quando é bem governado; quando não é bem gover-
nado, quando falta padrão ético, quando falta espírito 
público, por mais potencialidade que o Estado tenha, a 
trava acontece pela má condução dos negócios públi-
cos. Tenho certeza de que o Espírito Santo, um Estado 
que está indo bem, vai melhorar mais ainda com a sua 
gestão, porque V. Exª é, como acabou de dizer, um ho-
mem plural: conversa política, conversa administração, 
conversa assunto técnico com intimidade de quem vê 
a coisa de cima e não com a mediocridade dos que 
olham de baixo para cima. V. Exª é dos que olham de 
cima para baixo, com equilíbrio, sabendo que os assun-
tos existem, que as dificuldades existem para serem 
examinadas, aprofundadas, discutidas e equacionadas. 
Foi assim a sua permanência no Senado. V. Exª foi um 
Senador eficiente, competente, que produziu consenso 
em muitas matérias importantes, pelo seu talento, pela 
sua competência e pela sua característica básica: ser 
um homem equilibrado, um homem plural, capaz de 
conversar com os seus colegas de Governo e conver-
sar com os seus companheiros de oposição. Eu quero 
visitá-lo no Espírito Santo. Eu tenho muitos amigos lá. 
Tenho certeza de que irei visitar um Governador exi-
toso, que irá conduzir bem um Estado importante da 
Federação. Dito isso, quero registrar, em nome do meu 
partido, o nosso apreço pessoal pelo Senador Renato 
Casagrande e desejar ao amigo Renato um profícuo 
governo. Que Deus o proteja! 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador José Agripino. Suas palavras 
foram profundas. Interessa-me muito o que V. Exª diz, 
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assim como o que diz cada um dos Senadores, porque 
trazem uma representatividade. Traz consigo, além da 
sua palavra, aquilo que representa. V. Exª acaba de ser 
reeleito no Rio Grande do Norte, um Estado importante 
do Nordeste brasileiro. Eu passei a respeitar muito o 
trabalho de V. Exª aqui no Senado. Mesmo como líder 
de um partido de oposição, sempre manteve a elegância 
do diálogo. Se eu tenho equilíbrio, V. Exª também o tem. 
Penso que no momento em que as pessoas prudentes 
e equilibradas se encontram, só se pode produzir bons 
frutos, bons resultados. Muito obrigado.

V. Exª já está convidado para comer a melhor 
moqueca que existe neste País: a moqueca capixaba. 
V. Exª está convidado a nos visitar no Espírito. Aliás, V. 
Exª já visita o Espírito Santo de vez em quando. Então, 
V. Exª está convidado.

Ouço o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Renato 

Casagrande, V. Exª revive aquilo que, na nossa ado-
lescência, vimos e vibramos: um político extraordinário 
do Poder Legislativo, que emocionou todo o País. Falo 
do grande legislador, que foi Carlos Werneck Lacerda. 
Mas ele emocionou muito mais quando foi Governa-
dor do Estado, obedecendo àquilo que está na Bíblia: 
“Fé, sem obra, já nasce morta”. V. Exª, essa brilhante 
inteligência, que fez leis boas e justas para o Espírito 
Santo e para o País, agora vai ter a grande oportu-
nidade de continuar a obra do grande Deus, que fez 
as belezas lá do seu Estado. V. Exª vai obedecer ao 
que disse Tiago, o Apóstolo: “Fé, sem obra, já nasce 
morta”. V. Exª terá a oportunidade de fazer obras que 
engrandecerão o seu Estado e o nosso País.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Mão Santa, que também se 
despede do Senado. Parabéns pela carreira de V. Exª, 
que continuará militando na política. Muito obrigado 
pelas suas palavras.

Ouço o Senador Cícero Lucena, meu Vice-Pre-
sidente na Comissão de Meio Ambiente.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador Ca-
sagrande, uma das missões que tivemos juntos nesta 
Casa foi a Comissão de Meio Ambiente, na qual tive o 
prazer e a satisfação de ser o seu vice. Mas também 
tivemos a oportunidade de representar esta Casa em 
encontros internacionais sobre o aquecimento global 
como convidados da Globe. E, a exemplo de outras 
comissões e do plenário, tive a oportunidade de ver a 
sua correção, a sua responsabilidade e o seu espírito 
público, a sua vontade de servir ao Brasil e ao seu Es-
tado. Quando da sua candidatura ao governo do seu 
Estado, tivemos lado a lado acompanhando...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – ... a sua can-
didatura e vendo o seu compromisso e a sua vontade 
de servir a seu Estado e a seu povo. Então, cabe-me 
neste momento dar o meu testemunho de reconhe-
cimento, porque o Brasil e o seu Estado já vêm lhe 
acompanhando com o exercício do seu mandato, e 
apenas pedir a Deus, pois eu o considero muito, para 
que Ele lhe dê discernimento e sabedoria, para que V. 
Exª possa cumprir todo o anseio, toda a vontade e a 
confiança depositada na sua pessoa, através de algo 
que é tão legítimo no processo democrático: o voto. 
Então, renovo as minhas preces a Deus para que Ele 
possa-lhe proteger, dando-lhe sabedoria e discerni-
mento para fazer o bem daquele povo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Cícero. Obrigado por sua 
ajuda na Comissão de Meio Ambiente e nas tarefas 
que desenvolvemos junto a Globe International.

Concedo o aparte ao Senador Augusto Bote-
lho.

O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Se-
nador Casagrande, é com prazer que faço este aparte 
a V. Exª. Sabe V. Exª que as minhas raízes paternas 
estão todas naquele bonito Estado...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – V. Exª é capixaba.

O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Sou 
capixaba. Exato. Minhas raízes estão todas naquele 
Estado, de praias lindas, de praias bonitas. Ao apar-
teá-lo, quero apenas frisar que fui testemunha do seu 
trabalho nesta Casa, na qual trabalhamos bastante, 
inclusive em momentos difíceis aqui.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – V. Exª 
foi firme nas posições que colocavam o ser humano e 
a ética acima de qualquer coisa. Tenho certeza de que 
o governo de V. Exª honrará a brilhante eleição que o 
povo capixaba lhe deu. Meus parabéns! Conte comigo 
para o for necessário para que V. Exª consiga melhorar 
cada vez mais a vida do povo capixaba.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Augusto Botelho. Obrigado 
pelo seu companheirismo, pela sua ajuda. Estivemos 
sempre juntos nas horas difíceis aqui, nos embates 
do Senado. Muito obrigado pela forma como V. Exª me 
tratou e me considerou sempre, nesses quatro anos 
de mandato que vivemos juntos aqui. Sorte lá no seu 
Estado – o seu Estado é o Espírito Santo, mas sorte 
lá em Roraima, onde você está vivendo já há bastante 
tempo e já virou um cidadão de Roraima.

Senador Flexa Ribeiro. 
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Re-
nato Casagrande, V. Exª faz este pronunciamento hoje, 
despedindo-se do Senado Federal, onde, por quatro 
anos, representou com competência, dignidade e muito 
trabalho o Estado do Espírito Santo. Tive o prazer e a 
honra de ser presidido por V. Exª na Comissão de Meio 
Ambiente, onde V. Exª se houve, como sempre, com a 
competência que lhe é peculiar. Também aceitou ser o 
Vice-Presidente da Subcomissão de Implantação do 
Projeto de Belo Monte no meu Estado, o Estado do 
Pará. V. Exª vai nos deixar nessa tarefa, mas irá sempre 
acompanhar do Espírito Santo os trabalhos que conti-
nuarão a ser desenvolvidos aqui, no Senado Federal. 
O Pará, Senador Renato Casagrande, é uma terra de 
capixabas também.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Há muitos capixabas lá. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Muitos capi-
xabas. Muitos! Amigos nossos que foram chamados ao 
Pará para ajudar os paraenses a desenvolver o nosso 
Estado e lá constituíram família. E digo que já são pa-
raenses de coração e naturais do Espírito Santo, mas 
estão integrados na sociedade e ajudam o desenvol-
vimento. Quero desejar a V. Exª todo o sucesso e que 
Deus abençoe a sua administração naquele querido 
Estado, que desponta no cenário nacional pelas suas 
potencialidades. E agora, estando à frente do Governo, 
V. Exª vai dar sequência ao governo também compe-
tente do atual Governador, que por oito anos colocou 
o Espírito Santo na posição que hoje se encontra. 
Nós temos várias peculiares em comum, o Pará com 
o Espírito Santo. O Espírito Santo é um porto de es-
coamento do produto da Vale do Rio Doce que vem 
das Minas Gerais, mas conseguiu, ao longo de tem-
po, fazer com que também houvesse a verticalização 
do minério de ferro no Estado do Espírito Santo, que 
estamos tentando e conseguindo agora no Estado do 
Pará. Sucesso! Tenho certeza absoluta de que V. Exª 
será um grande governador. Tenha aqui no Senador 
Flexa Ribeiro um quarto Senador do Espírito Santo 
para atender e defender o seu querido Estado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado, Senador Flexa. Obrigado pelo 
apoio da Comissão de Meio Ambiente e obrigado pelo 
apoio da Comissão de Ciência e Tecnologia, que V. Exª 
preside. O Pará e o Espírito Santo são dois Estados ex-
portadores, de comércio internacional forte, dependen-
tes desse comércio internacional. Então, temos muito 
por que continuar dialogando e trabalhando juntos.

Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 

Casagrande, perde o Senado, naturalmente, a inteli-
gência, a convivência pacífica, mas sempre marcan-

te na defesa de seus princípios não apenas do meio 
ambiente, mas também da micro e pequena empresa, 
que eu tive a oportunidade de presenciar aqui na atu-
ação de V. Exª. Ganhou o Espírito Santo, certamente, 
e o fez pela via democrática, demonstrado pelo eleitor 
que lhe deu uma votação expressiva já no primeiro tur-
no. Saiba que nós todos aqui admiramos sua atuação 
como Senador e certamente haveremos de admirá-lo 
também, no futuro, pelo exercício do Poder Executivo. 
Nós lhe desejamos, sinceramente, que tudo de bom 
ocorra em sua gestão naquele Estado que todos nós 
aprendemos a amar e com o qual temos ligações 
profundas. O senhor sabe bem que já fui várias vezes 
àquele Estado como membro do Sebrae, membro do 
Sistema “S”. Temos um Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio, Presidente do Sesc e do Senac, 
originário daquele Estado. E temos relações íntimas 
com algumas pessoas lá no Estado que também têm 
admiração por V. Exª. Tenha aqui em Brasília um ami-
go que estará sempre à sua disposição naquilo que 
eu puder ajudar e colaborar com V. Exª. Meus para-
béns pela sua eleição. Sucesso na sua gestão como 
Governador!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Adelmir Santana, pelo apoio. 
V. Exª esteve presente conosco sempre lá, no Espírito 
Santo, e aqui, na luta pela micro e pequena empresa, 
pela regulamentação dos cartões de crédito. Então, 
obrigado por tudo. E continue nos visitando. O Presi-
dente da Confederação, Antonio Oliveira Santos, vai 
gostar muito que V. Exª continue nos visitando lá no 
Estado.

Antes de passar a palavra ao Senador Roberto 
Cavalcanti, quero registrar a presença em plenário da 
Deputada Sueli Vidigal. Muito obrigado, Sueli, pela 
sua presença aqui junto conosco. Já registrei a pre-
sença do Deputado Capitão Assumção e do Deputado 
Manato. Muito obrigado pela sua presença aqui junto 
conosco.

Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Se-

nador campeão, na verdade, foi um privilégio conviver 
com V. Exª para aprender, entre outras coisas, o dom 
da onipresença. V. Exª conseguiu ser um campeão de 
votos, estando automaticamente em plena campanha 
no Estado de V. Exª, sem perder a referência, a partici-
pação e a presença no Senado Federal. Na verdade, 
esse dom da onipresença é uma lição que V. Exª traz 
para todos nós. Serei bastante rápido porque há uma 
dezena de outros colegas. Muitas vitórias no Espírito 
Santo e muitas vitórias na vida de V. Exª! Parabéns!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. Nós 
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também militamos juntos em algumas comissões, tra-
balhamos juntos, e foi sempre uma alegria contar com 
a sua participação, com a sua colaboração e com a 
sua contribuição ao mandato que acabo de vencer. 
Boa sorte no seu Estado da Paraíba a partir do ano 
que vem.

Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Meu caro 

Senador Renato Casagrande, não poderia deixar de 
manifestar aqui, nesta oportunidade em que V. Exª está 
fazendo o seu discurso de despedida desta Casa, a 
minha alegria, o meu contentamento, sobretudo da con-
vivência que tivemos aqui no Senado. V. Exª demons-
trou que é um homem reto, sobretudo quando relatou 
mais de trezentos projetos nesta Casa, foi presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e, desta feita, como 
relator do Código de Processo Penal, fez um trabalho 
extraordinário. Não tenho dúvida alguma, pela sua ex-
periência como ex-Deputado, ex-Vice-Governador, ex-
Vereador e, sobretudo, como Senador, de que V. Exª 
vai fazer um extraordinário governo em favor do povo 
capixaba. Quero crer que V. Exª deixa aqui um legado 
para que outros futuros Senadores que venham para 
cá aprendam muito, na medida em que V. Exª deu uma 
lição de como exercer um mandato de maneira coe-
rente, sensata e sobretudo respeitosa com seus Pares. 
De maneira que, como mato-grossense, porque repre-
sento aquele Estado, em nome de todo capixaba que 
mora em Mato Grosso – com certeza, falo em nome 
dele, pois tive a procuração para representá-lo aqui 
no Congresso –, tenho certeza de que V. Exª vai fazer 
um governo com progresso, desenvolvimento e, aci-
ma de tudo, com justiça social para aquele povo bom 
e sábio, que vai ter na pessoa do senhor, realmente, 
um grande governador, para transformar verdadeira-
mente o Estado do Espírito Santo, como é o sonho de 
todos aqueles brasileiros que moram naquele pujante 
Estado da Federação. Parabéns! Sucesso! Que Deus 
abençoe V. Exª nessa nova missão.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Obrigado, Senador Jayme Campos, que foi 
Governador do Estado de Mato Grosso, Senador da 
República, um homem de carreira vitoriosa. Obrigado 
pela sua ajuda também nesses quatro anos aqui no 
Senado.

Senador Gilberto Goellner. 
O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 

Casagrande, quero me juntar aos demais colegas que 
o estão hoje homenageando em seu último pronun-
ciamento e dizer que a nossa convivência em várias 
Comissões, entre elas a do Meio Ambiente, que V. Exª 
presidiu com muita isenção, com muita competência... 
Matérias importantes foram discutidas naquela Comis-

são e também em outras, como na de Assuntos Eco-
nômicos e na de Agricultura, principalmente, em que 
V. Exª sempre teve uma posição firme e permanente. 
De tal forma que eu o parabenizo pelo novo mandato 
que V. Exª assume no Espírito Santo, desejando-lhe 
sucesso. Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado, Senador Gilberto Goellner. V. 
Exª foi um militante presente, um Senador presente na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle e nas demais Comissões, 
um Senador que trabalhou e trabalha muito nas Co-
missões. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma como 
representa o seu Estado. Conte sempre conosco, lá 
como Governador e em qualquer lugar que estivermos, 
pode contar sempre conosco.

(Interrupção do som.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Senadora Marina Silva.

A Srª Marina Silva (PV – AC) – Senador Casa-
grande, sei que a Mesa já está a nos cobrar um pouco 
mais de síntese, mas eu não poderia deixar de cum-
primentar V. Exª pelo relevante trabalho que realizou 
nesta Casa durante o seu mandato nem de parabeni-
zá-lo pela maravilhosa vitória que teve em seu Estado. 
Isso é uma combinação do trabalho que antecede sua 
vinda a esta Casa e uma complementação desse tra-
balho com o esforço que realizou. Para além das de-
mais questões em que se envolveu neste Parlamento, 
eu gostaria de registrar a contribuição que deu para 
a agenda socioambiental do nosso País. Em muitos 
momentos, eu sei que V. Exª funcionou como media-
dor, como ponto de equilíbrio e também como grande 
colaborador da agenda pelo desenvolvimento susten-
tável. De sorte que, agora, V. Exª, como Governador 
do Estado do Espírito Santo, vai ter a oportunidade de 
colocar em prática, no meu entendimento, aquilo que 
lá no Acre, em uma experiência de doze anos – pri-
meiro, com o Governador Jorge Viana; depois, com o 
Governador Binho Marques; e agora, se Deus quiser, 
com o Senador Tião Viana –, nós iniciamos: o esforço 
para a mudança do modelo de desenvolvimento, par-
tindo de uma experiência local para mostrar ao Brasil, 
como um todo, que é possível integrar economia e 
ecologia. V. Exª tem um Estado rico, enfim, na parte de 
mineração, principalmente na exploração do petróleo. 
E eu sei que é fundamental utilizar a economia de alto 
carbono para produzir a economia de baixo carbono. 
Esse é o grande esforço de V. Exª. Se V. Exª fizer este 
encontro economia e ecologia, procurando fazer uma 
gestão transparente, envolvendo as pessoas, buscando 
novas práticas, nova base de conhecimento, aumento 
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de produção por ganho de produtividade, tenho certe-
za de que V. Exª será um Governador que trilhará um 
outro caminho na história do desenvolvimento eco-
nômico e social do nosso País. Parabéns. Que Deus 
lhe dê força, entendimento e sabedoria para assumir 
a responsabilidade para a qual o povo do seu Estado 
o chamou, confirmando-o como Senador e como Go-
vernador do seu Estado!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senadora Marina. Eu lhe agradeço 
pela referência que V. Exª foi para o meu trabalho no 
Senado, especialmente na área do meio ambiente e 
da sustentabilidade. Parabéns pela sua carreira, pela 
sua vida, pela coragem de ter sido candidata à Presi-
dência da República e pela coerência com que exer-
ce o mandato! Recebo suas palavras como encoraja-
mento para o trabalho que preciso fazer no Estado do 
Espírito Santo, especialmente na conciliação do setor 
econômico com a preservação dos nossos recursos 
naturais. Muito obrigado, Senadora.

Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Renato Casagrande, quero cumprimentá-lo pela 
sua extraordinária atuação como Senador, que fez com 
que a população do seu Estado o levasse ao Governo 
do Estado do Espírito Santo. Meus parabéns, inclusi-
ve por muitas ações que realizou no Senado Federal! 
Quero lhe agradecer a interação que teve comigo e 
com o Senador Osmar Dias no projeto sobre coope-
rativas. Se possível, eu gostaria até que votássemos 
essa matéria na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) amanhã, se chegássemos a um 
bom entendimento entre todas as partes interessa-
das. Quero também cumprimentá-lo por iniciativas na 
administração do Senado, como a do seu projeto do 
Portal da Transparência, que significa uma preocupa-
ção fundamental e que, certamente, estará presente 
no seu governo, dando retidão e transparência ao seu 
governo no Estado do Espírito Santo. Quero também 
dizer algo na linha daquilo que a Senadora Marina Silva 
acabou de falar: a importância da diretriz de um desen-
volvimento sustentável no Espírito Santo. Quem sabe 
possa V. Exª, para aproximadamente 3,215 milhões 
de habitantes do Espírito Santo, ainda mais diante da 
riqueza do pré-sal...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – São 3,5 milhões de habitantes.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quem 
sabe possa V. Exª instituir, em breve, ali, em coope-
ração com a Presidenta Dilma Rousseff, uma renda 
básica de cidadania! Nesse sentido, inclusive, quero 
colocar-me à sua disposição. Pode me chamar, a qual-

quer momento, para trocarmos ideias a esse respeito. 
Meus parabéns!

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

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
o parabenizo por sua extraordinária condução aqui 
e pela eleição no Espírito Santo, bem como ao PSB, 
seu Partido.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Ouço o Senador Antonio Carlos Júnior e, em 
seguida, o Senador César Borges.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Renato Casagrande, a convivência com V. Exª 
aqui durante esse período, nos últimos quase quatro 
anos, foi muito rica, pela sua participação ativa tanto 
nas Comissões como no plenário. É um Senador ativo, 
lutador, participante. É um bom relator de projetos. Sua 
atuação culminou com um trabalho superimportante, 
que foi o de relatar o Código de Processo Penal. Foi 
uma grande contribuição que V. Exª e este Senado 
deram para a diminuição da violência e para a con-
tenção da criminalidade. Parabéns! V. Exª vai deixar o 
Senado por uma causa muito mais nobre, que é a de 
governar o seu Estado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Com 
uma vitória retumbante e com números recordes no 
País, em termos relativos, V. Exª teve uma votação 
brilhante, uma eleição brilhante. Portanto, sua saída 
se deve a uma causa nobre, que é a de governar seu 
Estado. O sonho de todo político é governar seu Es-
tado, e V. Exª vai agora cumprir essa missão, tenho 
certeza, com muito brilho e com muito destaque. Pa-
rabéns a V. Exª!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Antonio Carlos. Parabéns pela 
dedicação de V. Exª ao mandato! Assumiu o mandato 
como suplente do saudoso Antonio Carlos Magalhães 
e está dando conta do recado. Está dando conta do 
recado. Não é fácil, não! Depois da referência de Anto-
nio Carlos Magalhães, V. Exª dá conta desse trabalho, 
desse recado. Parabéns pelo trabalho! Obrigado pela 
ajuda e também pela parceria que estabelecemos aqui, 
nesses anos de convivência. Obrigado, Senador.

Ouço o Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Sena-

dor Renato Casagrande, minha admiração por V. Exª 
vem desde o período em que V. Exª exercia, na Câ-
mara dos Deputados, seu mandato, com brilhantismo, 
inclusive exercendo a liderança do seu Partido. Aqui, 
V. Exª só deu continuidade a esse trabalho, mostran-
do sua inteligência, seu compromisso com o Brasil e, 
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principalmente, com o seu Estado, o Espírito Santo, o 
que, agora, fez V. Exª depositário da confiança de todo 
esse povo capixaba, do qual nós, baianos, sentimo-nos 
muito honrados de sermos vizinhos. Estamos aliados 
no desenvolvimento do norte do Espírito Santo e do 
extremo sul da Bahia.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – É muito 
querido para todos nós, baianos, o extremo sul da Bahia, 
que os capixabas usam como se fosse sua própria ter-
ra. Então, sentimo-nos honrados com essa amizade 
do povo capixaba. E não tenho dúvida de que V. Exª, 
como Governador, vai fortalecer essa amizade, esse 
entrosamento do Espírito Santo com a Bahia, para que 
possamos desenvolver tanto o nosso Estado como o de 
V. Exª. O Estado do Espírito Santo dá um exemplo ao 
País hoje. Acompanho a economia do Espírito Santo, 
o seu desenvolvimento, e vejo como ela tem crescido, 
e V. Exª, agora, tem essa responsabilidade. Não tenho 
dúvida em dizer que V. Exª vai cumprir, com brilhantis-
mo, esse caminho de sucesso no Espírito Santo. São 
os votos que faço: os de que V. Exª possa cumprir, 
com brilhantismo, esse período à frente do Estado do 
Espírito Santo. Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador César Borges. De fato, os 
capixabas e os baianos, os do norte do Espírito Santo 
e os do sul da Bahia, têm uma relação muito intensa. 
Gostamos muito da Bahia, do sul da Bahia, e o baiano 
gosta muito do norte do Espírito Santo. Obrigado. V. 
Exª é um Senador competente, que se aprofunda em 
temas, que se dedica ao estudo. Então, parabéns pela 
forma como administra o seu mandato! V. Exª foi um 
bom Governador e é um excelente Senador. Parabéns 
pela história e pela vida de V. Exª!

Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ca-

sagrande, em nome do PSDB, dou-lhe nossos cum-
primentos. Essa é uma despedida que vale a pena. É 
uma despedida de quem deixa o Legislativo, depois de 
ter oferecido resposta à sua gente com um mandato 
extremamente competente, de quem avança, porque 
vai para o Executivo, que gratifica mais, já que as rea-
lizações são visíveis no cotidiano. Certamente, V. Exª, 
que foi um grande Senador, será também um grande 
executivo, e sua extraordinária vitória será, certamente, 
a vitória do povo do Espírito Santo. É o que todos nós 
desejamos. Parabéns a V. Exª! Muito sucesso na nova 
etapa da sua brilhante trajetória política!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.

Ouço o Senador Heráclito Fortes e, em seguida, 
a Senadora Lúcia Vânia.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Ca-
sagrande, posso dizer que tive o privilégio de conviver 
com V. Exª na Câmara dos Deputados e, posteriormen-
te, aqui, nesta Casa. V. Exª tem algo que é impressio-
nante no homem público: tem sempre o mesmo ritmo 
de trabalho, está sempre com toda a potência. Não 
há dia ruim, não há dia bom. É uma batida contínua. 
V. Exª, tenho certeza, se for para o Espírito Santo no 
ritmo com que se comportou nesta Casa, vai ter essa 
campanha sobre o seu Estado redobrada. Aliás, foi uma 
campanha muito bonita, muito positiva. Quero dar um 
depoimento aqui: V. Exª me ajudou muito. No momento 
em que eu, como Primeiro Secretário da Casa, tive de 
tomar algumas medidas duras, V. Exª me ajudou mui-
to, quando, por meio da Comissão que eu presidia, a 
Comissão de Fiscalização...

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES) – 
Comissão de Fiscalização e Controle.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Na Comis-
são de Fiscalização e Controle, transformou em uma 
espécie de audiência pública sessões em que tínhamos 
a oportunidade de mostrar à Casa e, principalmente, à 
imprensa os atos que estavam sendo tomados naquela 
Comissão. V. Exª, então, proporcionou-me a oportuni-
dade de abrir, digamos assim, a caixa-preta de 14 anos 
de coisas não explicadas nesta Casa. Devo muito a 
V. Exª essa oportunidade que me foi dada. É verdade 
que, em alguns momentos, até rasgamos o Regimento, 
mas, naquele momento, isso era necessário.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES) – 
Isso foi feito no entendimento.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Transforma-
mos aquela Comissão em um muro de lamentações, 
em que as pessoas traziam verdades e discutiam e 
em que a imprensa, inclusive, teve a oportunidade de 
participar. Tenho certeza, Senador Renato Casagrande, 
de que sua atitude de trazer para a Comissão essa dis-
cussão fez com que a crise tivesse fim antes do tempo 
e com que o Brasil pudesse conviver com o Senado 
da maneira de que todos nós gostamos: transparente 
e, acima de tudo, atuante. Parabéns a V. Exª e ao povo 
do Espírito Santo, que o escolheu para conduzir seu 
destino nos próximos quatro anos!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Heráclito. V. Exª é um Senador 
espontâneo, tem uma característica própria, transpa-
rente. V. Exª traz aqui discursos, às vezes, afiados, o 
que o transformou em referência no Senado. Parabéns 
pelo seu trabalho feito até agora! Que Deus também 
possa acompanhá-lo na sua vida, após o término do 
mandato! Obrigado pela amizade, Senador Heráclito.
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Ouço a Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senado Re-

nato Casagrande, eu gostaria de lhe desejar muito 
sucesso nesse novo desafio que V. Exª vai enfrentar. 
Pela competência de V. Exª demonstrada nesta Casa, 
V. Exª fará um bom governo no Espírito Santo. Quero 
dizer da minha alegria de ter podido estar aqui, duran-
te oito anos, de sentar ao seu lado, podendo assistir à 
sua dedicação, à sua determinação e, acima de tudo, 
à forma brilhante com que exerceu seu mandato nesta 
Casa. Senador de primeiro mandato, V. Exª aqui che-
gou, exercendo postos de destaque e, em todos eles, 
mostrou serenidade, mostrou seu espírito conciliador. 
Naturalmente, esse espírito é que o levou ao Governo 
do Espírito Santo. Desejo a V. Exª muito sucesso. Que 
sua gestão seja brilhante, como foi a gestão do nosso 
companheiro e amigo Paulo Hartung!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Parabéns pela 
sua reeleição! V. Exª é uma lutadora, uma mulher guer-
reira. Muito obrigado. Fomos vizinhos.

Quero registrar a presença aqui do Deputado 
Jurandy Loureiro. Vivemos quatro anos de muita in-
tensidade no trabalho no Senado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Renato Casagrande, V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Concederei o aparte a V. Exª. Depois, vou encer-
rar, porque o Senador Marconi também tem de fazer 
seu discurso de despedida, e está na hora dele.

Ouço V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares, 
meu Líder.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Casagrande, é uma alegria e, ao mesmo 
tempo, uma tristeza vê-lo na tribuna, despedindo-se 
desta Casa para assumir o exercício de uma função 
que considero relevante para a carreira de qualquer po-
lítico: a de ser Governador do seu Estado. É um sonho 
de cada um de nós dirigir, em determinado momento 
da nossa carreira política, o Estado onde nascemos e 
vivemos. Assim aconteceu comigo; assim está acon-
tecendo com V. Exª, que exerceu, com muita modera-
ção, eficiência e dedicação, o mandato de Senador da 
República nos últimos quatro anos. V. Exª foi Líder do 
nosso Partido nos dois primeiros anos e preside, ain-
da hoje, a Comissão de Fiscalização, Controle e Meio 
Ambiente do Senado Federal, para a qual trouxe o de-
bate a respeito de questões atuais da vida nacional, 
principalmente do meio ambiente, convocando diversas 
autoridades do nosso País para uma redução subs-
tancial, por meio das nossas empresas, das emissões 
de gases que contribuem para o efeito estufa. V. Exª 

deu exemplo de honestidade, de coragem, em muitas 
horas decisivas, nesta Casa, e de compromisso com 
o seu Estado, o Espírito Santo, que ganhou um gran-
de administrador e um grande político, que teve uma 
vitória insofismável nessa última eleição, dando prova 
de que é um homem querido e estimado por seu povo. 
V. Exª se despede desta Casa com a fronte erguida. V. 
Exª, entre tantos projetos que relatou, notabilizou-se, 
principalmente, pela relatoria do Código de Processo 
Penal, uma obra jurídica de efeito extraordinário nos 
nossos Tribunais para a realização do bom Direito e 
também para a celeridade processual. Por isso, meus 
parabéns, minhas felicitações! Que Deus o ajude à 
frente do Governo do Espírito Santo! V. Exª terá aqui 
um quarto Senador à disposição do Espírito Santo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado, Senador Valadares, meu Líder. 
Cheguei aqui, no meu primeiro mandato, e V. Exª me 
recebeu muito bem. Orientou-me, fomos parceiros na 
nossa Bancada. Então, muito obrigado por tudo. Obri-
gado de coração mesmo pela forma como me rece-
beu, com simplicidade, com humildade e com muita 
presteza. Obrigado pelo seu apoio.

Sr. Presidente, muito obrigado. Quero aproveitar a 
oportunidade para parabenizar V. Exª, Senador Marconi 
Perillo, Governador eleito numa eleição muito disputa-
da, numa eleição que mostrou que, para enfrentá-la, 
é preciso ter equilíbrio psicológico – é preciso obter 
voto, mas também tem de se ter equilíbrio psicológi-
co. Parabéns pelo resultado eleitoral! Hoje, V. Exª se 
despede aqui.

Muitos goianos estão presentes aqui. Quero 
cumprimentá-los e desejar que, junto com o Senador 
Marconi Perillo, façam um excelente governo naquele 
belo Estado de Goiás, cujo potencial é enorme. Muito 
obrigado.

Agradeço a todos os Senadores e Senadoras.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador 

Casagrande, peço a V. Exª que me dê oportunidade 
de fazer uma ligeira interferência.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Ouço o Ministro Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Quero dizer 
a V. Exª: vá exercer suas novas e relevantes funções e, 
daqui a oito anos, volte ao nosso convívio! Quem desta 
Casa saiu por alguma razão, como é o caso de V. Exª, 
dela não se esquece, leva saudades. V. Exª, que teve 
aqui, entre nós todos, um desempenho fecundo, deve 
levar, portanto, ao povo da sua terra, que, uma vez 
mais o elegeu, a segurança e o orgulho de ter cumprido 
seu papel de Senador da República, de representante 
do povo do Espírito Santo, da melhor maneira possí-
vel. Cumprimentos a V. Exª e cumprimentos ao nosso 
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querido Presidente, que também vai ser Governador 
do Estado de Goiás!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Edison Lobão. Parabéns a V. 
Exª, que retornará ao Ministério de Minas e Energia, 
Ministério importante para o Estado de Marconi Perillo, 
importante para meu Estado, importante para o Brasil 
todo. Parabéns pelo retorno de V. Exª ao Ministério!

Um abraço a todos os Senadores e Senadoras! 
Obrigado por tudo. Agradeço à Bancada capixaba 
aqui presente. E quem for ficar aqui que permaneça 
com toda a capacidade de aperfeiçoar cada vez mais 
a gestão e a representação desta Casa importante 
para o equilíbrio federativo.

Obrigado, Sr. Presidente. Um abraço a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Esta Presidência se associa a todos os ilustres 
colegas Senadores na saudação ao eficiente Senador 
Renato Casagrande. É um Senador de conteúdo, de 
ação política, de ação legislativa, é um Senador que 
deixa uma contribuição inestimável à Casa e à legis-
lação brasileira, quer no aperfeiçoamento das nossas 
relações com outros Poderes do controle externo, quer 
na apreciação do novo Código de Processo Penal, quer 
em muitas outras iniciativas, sobretudo nas áreas da 
defesa do consumidor e do meio ambiente.

Nossos Estados, Senador Casagrande, comple-
mentam-se muito na economia. Vamos precisar muito 
dos portos do Espírito Santo, notadamente dos portos 
de Vitória, e V. Exª e os capixabas vão precisar muito 
da nossa produção, da nossa matéria-prima.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – E tenho certeza de que o Governador do Espírito 
Santo e o Governador de Goiás terão uma excelente 
relação, uma relação complementar, uma relação que 
será notadamente boa para as nossas economias. Pa-
rabéns a V. Exª!

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. César Borges, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Renato Ca-
sagrande, o Sr. César Borges, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Convido o Senador Cícero Lucena para as-
sumir a Presidência, para que eu possa fazer o meu 
pronunciamento.

Pela ordem, Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem. 

Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei que o 
Senador Renato Casagrande acaba de encerrar a 
sua oração. 

Gostaria apenas de cumprimentá-lo pelo desem-
penho aqui no Senado Federal e fazer votos de con-
tinuados êxitos em sua vida pública, pois vai assumir 
agora as funções relevantes, importantes de Governa-
dor do seu Estado, o que não deixa de representar um 
coroamento da sua vida pública. Nossos cumprimentos, 
portanto, ao Senador Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O pedido de V. Exª será registrado. 

Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
não podia deixar de me manifestar porque, afinal de 
contas, o Senador Renato Casagrande vai ser Gover-
nador do Estado vizinho a Minas Gerais, vai governar 
uma boa parte de mineiros que vão sempre, anual-
mente, ao Espírito Santo, e foi meu colega também 
na época, quando ele era vice– governador. 

Felicidades e muito sucesso, Casagrande!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Essa razão é fraca. 
Tenho razões maiores para falar, que não é essa citada 
pelo Senador Eduardo Azeredo: dizer ao Senador Re-
nato que ele é um companheiro da melhor qualidade 
e que vamos sentir muito a falta dele... Eu, não, que 
estarei na Câmara, mas, de toda maneira, o Brasil e o 
Senado vão perder um grande Senador.

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Cícero Lucena, Suplente de Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 
PB) – Com a palavra, o Senador Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Depu-
tados Federais, Deputadas Federais, Prefeitos, Vice-
Governador eleito do meu Estado, Dr. José Eliton, au-
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toridades e lideranças do meu Estado aqui presentes, 
telespectadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio 
Senado, o poeta Mário Quintana nos ensina: “Não fa-
ças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo 
de passá-la a limpo”. 

Cremos que, para o homem público, esse pensa-
mento possa ser traduzido pela necessidade de apro-
veitarmos os nossos mandatos e escrevermos uma 
história digna sobre o desejo permanente de servir 
ao povo e lutar pela prosperidade, pelo desenvolvi-
mento sustentável de uma nação, de um povo. Assim, 
podemos até errar, mas não nos arrependeremos da 
condução da coisa pública, tampouco precisaremos 
passar a limpo a nossa biografia.

Esta será a última vez que ocuparei a tribuna da 
Casa de Rui Barbosa na atual Legislatura. Cheguei 
aqui animado, cheio de idéias, de sonhos e de projetos 
e, hoje, ao me despedir, confesso que me sinto reali-
zado, muito mais amadurecido. Aprendi muito com as 
colegas e com os colegas Senadores, que muito me 
honraram com suas companhias, com suas amizades 
nesta atual Legislatura, porque, em mais uma etapa da 
vida pública, assumiremos, em 1º de janeiro próximo, 
o mandato de Governador de Goiás pela terceira vez, 
a que nos conduziram, mais uma vez, os cidadãos e 
as cidadãs do nosso Estado. 

Não há como esconder a emoção e, sobretudo, 
a responsabilidade que se colocará diante da equi-
pe de governo, porque assumiremos, como já disse, 
pela terceira vez o Palácio das Esmeraldas por meio 
das urnas, do voto – fato inédito na história do nosso 
Estado. 

Foram 8.447.935 votos que recebi ao longo dos 
últimos 20 anos, em oito eleições disputadas – com a 
graça de Deus, todas vencidas. Mas, se a responsabi-
lidade é uma preocupação permanente, a alegria pela 
possibilidade de trabalhar com muito afinco em favor 
de Goiás é acalento, motivação sem igual. À frente do 
governo, queremos ser um ourives para traçar políticas 
públicas eficientes, efetivas e eficazes, progressistas e 
responsáveis, sobretudo porque esta eleição mostrou 
com clareza que o povo goiano não se deixa influenciar 
pelo aparelho político do Estado e vota em propostas, 
ideias, planos e metas. 

Ao longo da vida pública, temos pautado as dis-
putas políticas pelo confronto de ideias, sem macular 
a honra dos adversários, porque esse é o caminho 
para o fortalecimento da democracia e da República. 
Vencemos nos confrontos, nos debates, nas ruas, no 
voto! Vencemos pela mão do Criador e pela força das 
urnas!

Srªs e Srs. Senadores, ao partir para esta nova 
empreitada como Governador de Goiás, levamos sau-

dades desta Casa e dos nossos pares, mas, acima de 
tudo, carregamos sabedoria, amadurecimento, apren-
dizado. Aqui reafirmamos a importância do confronto 
de idéias e de diferentes propostas, de diferentes vi-
sões de mundo, de diferentes visões em relação ao 
Estado brasileiro e à forma de compreendê-lo, como 
forma de fortalecer a democracia e levar o Brasil à 
modernidade. 

Seguimos adiante convictos de que o Senado, 
além de cumprir a agenda legislativa, é um foro perma-
nente de debates sobre os grandes temas do cotidiano 
da sociedade brasileira, sempre voltado ao aperfeiço-
amento constante e à resposta imediata aos anseios 
de todos os cidadãos.

Desde que a Assembleia Nacional Constituinte 
consolidou o processo de redemocratização do Bra-
sil, com a promulgação da Constituição de 1988 – a 
Carta Cidadã, como dizia o saudoso Deputado Ulys-
ses Guimarães –, o Congresso nunca mais parou de 
aperfeiçoar o ordenamento jurídico e adequá-lo às 
demandas da sociedade.

Não há como negar o impacto positivo na qua-
lidade de vida dos brasileiros com a aprovação do 
Código de Defesa do Consumidor e do ECA – Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. No mesmo sentido, 
contribuíram o Plano Real, o Proer, a mudança do 
conceito de capital estrangeiro e a flexibilização dos 
monopólios, dentre tantas outras mudanças estruturais 
na legislação brasileira, como o novo Código Civil, o 
novo Código Penal.

É fundamental reafirmar aqui a importância de o 
Brasil ter feito a opção pelos órgãos reguladores, um 
dos mecanismos mais modernos para a regulação dos 
setores estratégicos de serviços ao público.

Reafirmamos também o valor da Lei Maria da 
Penha como marco no ordenamento jurídico, que criou 
mecanismos para coibir e prevenir a violência domés-
tica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º do 
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra 
a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de ou-
tros tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Fi-
cha Limpa são dois exemplos de que se enraízam 
cada vez mais, entre nós, o Estado de Direito e a vida 
democrática e republicana. É nesse sentido também 
que estamos vivendo no Congresso Nacional um mo-
mento de revisão dos principais códigos da Nação, 
aqueles que ainda não haviam sido alterados. Estamos 
em processo final de discussão e aprovação do novo 
Código de Processo Penal e do Código de Processo 
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Civil. O novo Código Eleitoral, por sua vez, já começa 
a tramitar nesta Casa.

Tivemos a honra de ser Sub-Relator do projeto do 
novo Código de Processo Penal, já aprovado e envia-
do para a Câmara, e Sub-Relator do projeto do novo 
Código de Processo Civil, além de presidir a instalação 
do processo de discussão do novo Código Eleitoral. 
Aliás, quero agradecer ao Senador Demóstenes pelas 
duas indicações para Sub-Relator do novo Código de 
Processo Penal e do novo Código de Processo Civil.

Desde que assumimos o mandato de Senador, 
esforçamo-nos ao máximo para manter um ritmo de 
trabalho intenso e acelerado para honrar a responsabili-
dade conferida a nós pelos cidadãos do meu Estado.

Fomos titulares do Conselho de Ética, da Comis-
são de Infraestrutura, da Comissão de Educação, da 
Comissão de Desenvolvimento Regional, da Comis-
são Mista de Orçamento, além da CCJ, CAE, CMA e 
CRA.

Entre os projetos que apresentamos, gostaríamos 
de destacar o PLS nº 122/08, que determina a nomea-
ção de aprovados em concursos públicos; o nº 156/07, 
que trata dos recursos mínimos a serem aplicados na 
saúde; a proposta de regulamentação da Emenda nº 
29; e o PLS nº 160, de 2008, que desburocratiza a 
guarda e a adoção e que serviu de base para a apro-
vação da Lei da Adoção. 

Destacamos também o PLS nº 344/08, conhecido 
como o PL das Cotas Sociais, que reserva vagas nos 
cursos de graduação para alunos oriundos do ensino 
público; o PLS nº 821/08, que estabelece que a taxa 
de juros cobrada no cheque especial seja equiparada 
à taxa cobrada em operação de crédito pessoal. Além 
disso, ressaltamos a importância dos projetos que au-
torizam o Poder Executivo a criar escolas técnicas e 
universidades federais em todas as regiões goianas.

Não poderíamos deixar de mencionar igualmen-
te as diversas relatorias que assumimos. Entre outras, 
a do PLS nº 186/06, que trata da obrigatoriedade do 
exame da OAB para o exercício da advocacia. Res-
saltamos, ademais, a relatoria do PLS nº 296/09, que 
prevê a responsabilidade subsidiária da Administração 
Pública por encargos trabalhistas; e o PLS nº 712/07, 
que institui a Semana Nacional de Acessibilidade e 
Valorização da Pessoa Deficiente. 

Ainda no campo das relatorias, destaco a da MP 
nº 451, que regulamenta o uso do seguro do DPVAT; a 
do PLC nº 23/05, que dispõe sobre sanções penais e 
administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente; 
e a do PLS nº 319/08, que cria o 14º salário dos profes-
sores da educação da rede pública. Por fim, ressalto a 
PEC nº 22, de 2001, que dispõe sobre a aplicação de 
receita resultante de impostos para a organização e 

manutenção dos órgãos de segurança pública, o Fundo 
Nacional de Segurança Pública, vinculando definitiva-
mente receitas da União, dos Estados e dos Municípios 
para investimentos em segurança pública.

Além da atividade legiferante, exercemos a presi-
dência do Conselho de Supervisão do SIS, o Sistema 
de Saúde do Senado. Durante a nossa gestão, proce-
demos a auditoria no fundo de reserva, em realização 
pelo TCU e o controle interno do Senado Federal. Efe-
tivamos a licitação para a renovação e contratação de 
todos os hospitais e clínicas conveniadas com o SIS. 
Entre outras medidas, mudamos os critérios de paga-
mentos das despesas, instituindo um modelo adotado 
pelos planos de saúde do Superior Tribunal de Justiça, 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e 
do Tribunal de Contas da União. Se não fossem essas 
providências adotadas nos últimos dois anos, certa-
mente o SIS se estaria encaminhando para a falência, 
porque o fundo estava sendo a cada dia invadido pela 
falta de receitas e pela administração acéfala. Havia 
quase oito anos que o SIS não se reunia, até a nossa 
chegada à Vice-Presidência da Casa. 

Para nós foi motivo de grande orgulho participar 
de um momento tão proveitoso da história do Senado 
Federal. Exatamente por isso, ao longo desta Legisla-
tura que se encerra, podemos dizer que deixamos a 
Casa na certeza de termos trabalhado com afinco e 
dedicação. Temos a convicção do dever cumprido. 

Apresentamos 78 projetos de lei e 212 proposi-
ções, ou seja, 6 PECs, 69 PLS, 1 PRS, 2 PETs. Ade-
mais, assumimos 416 relatorias, das quais 349 foram 
concluídas, e apresentamos 350 emendas em comis-
sões e plenário. Fizemos 252 discursos sobre os mais 
diversos e relevantes temas. 

Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador 
José Agripino, Líder do DEM nesta Casa; e, logo após, 
ao Senador Adelmir Santana. 

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 
Marconi Perillo, há quatro anos esta Casa o recebia, 
consagrado pela sua eleição como o Senador mais 
votado, acho, da história de Goiás, uma consequência 
da qualidade do governo que V. Exª fez no seu Estado. 
É um Estado do Centro-Oeste, marcado pela iniciativa 
privada voltada para o meio rural, e V. Exª o transfor-
mou num Estado também industrial. Goiás hoje é um 
Estado poderoso da União. Não é apenas o Estado 
agrícola, dos grãos e da carne. É o Estado onde até 
se fabricam automóveis. E esse milagre se deve, em 
grande medida, à ação corajosa, jovem, de V. Exª, e 
que produziu um Senador enormemente votado que 
aqui chegou há quatro anos. E V. Exª tem uma carac-
terística que só os líderes guardam: é a capacidade 
de evoluir. V. Exª era governo no seu Estado, foi con-
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sagrado nas urnas pela qualidade do seu governo, 
mas nós perdemos a eleição presidencial há quatro 
anos, e V. Exª veio exercer a oposição aqui. E exerceu 
a oposição – eu fui seu companheiro no exercício da 
oposição – com equilíbrio, porque V. Exª tem presente 
um princípio básico: quem ganha a eleição tem a mis-
são de governar; quem perde a eleição tem a missão 
democrática de vigiar, de fiscalizar, de denunciar, de 
aprimorar textos. E V. Exª está acabando de prestar 
contas com mestria, porque V. Exª guarda algumas 
características. V. Exª é – e eu desejo sublinhar – um 
líder, porque é homem de palavra. O que V. Exª diz V. 
Exª faz. V. Exª é um homem ativo, irrequieto, não para. 
Irrequieto e ativo. É ativo e é combativo, guarda essas 
duas características muito importantes do homem pú-
blico. Tem palavra, é ativo e é combativo. Para coroar 
isso tudo, V. Exª é – e aí falo como amigo – um bom 
amigo. Isso tudo caracteriza a figura do bom caráter. 
Estive em Goiás algumas vezes a seu convite para 
participar de encontros políticos. O meu partido, que 
é o partido do Senador Demóstenes, fez aliança com 
V. Exª, e eu estive lá em encontros do meu partido e 
em encontros do seu partido. Pude, então, ver como 
a sua liderança – mesmo no exercício da oposição, 
mesmo divergindo do Governador que V. Exª ajudou 
a eleger há quatro anos – reunia a sociedade goiana, 
o povo, os mais humildes e os... não digo poderosos, 
mas os dirigentes de Goiás, que fizeram com que o 
sentimento de responsabilidade perante o seu Estado 
lhe fizesse candidato a Governador de novo. Talvez V. 
Exª preferisse o convívio com seus companheiros de 
Senado, mas ou era V. Exª o candidato a governador 
em Goiás ou as suas iniciativas, as suas ideias, o seu 
ideal poderiam não ter continuidade. V. Exª, com es-
sas características todas, voltou-se para o seu Estado, 
embrenhou-se numa luta absolutamente desumana, 
que acompanhei de perto, e ganhou galhardamente a 
eleição. Quero dizer que V. Exª vai fazer muita falta a 
este Senado, porque vamos ter de fazer agora o que 
não foi feito há quatro anos – fizemos um bocado de 
coisas, mas não fizemos a reforma política nem a tri-
butária. E V. Exª, que foi um grande companheiro em 
vitórias, como a derrubada da CPMF, nas denúncias 
de comissões parlamentares de inquérito que passa-
ram a limpo este País, vai fazer muita falta pela sua 
atividade e pela sua combatividade. Mas V. Exª vai 
estar prestando serviços, porque os caminhos da Pá-
tria passam pela terra de cada um de nós, e V. Exª vai 
estar prestando serviços ao seu Goiás. Vamos estar 
aqui, vizinhos, muito próximos. Não vamos perder o 
companheirismo, a amizade e a presença permanen-
te. V. Exª pode dizer a Goiás que Goiás tem um quar-
to Senador, o Senador José Agripino, que é amigo de 

Goiás e amigo de Marconi Perillo e vai estar aqui de-
fendendo os legítimos interesses do Estado e do seu 
governo, impedindo que se cometam injustiças a um 
governador bem-intencionado, como é V. Exª, a quem 
desejo cumprimentar, reafirmando a minha amizade 
e desejando-lhe todo êxito em mais esta etapa de sua 
vida pública, como Governador consagrado na eleição 
para o Governo de Goiás. Que Deus o proteja!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – 
Amém.

Senador Agripino, suas palavras certamente me 
calam fundo no coração e me estimulam, mas a com-
panhia de V. Exª me fará muita falta. Sentirei falta da 
amizade, da lealdade, dos ensinamentos e da expe-
riência de um homem que já foi Governador de seu 
Estado duas vezes, várias vezes Senador, um homem 
prudente, mas combativo e corajoso; um homem que, 
com destemor, ao longo de anos e anos, tem sabido 
exercer com sabedoria, com coragem e com mestria 
a liderança da oposição nesta Casa. 

V. Exª também passou, na terra dos potiguares, 
no Rio Grande do Norte, pelo que passei agora como 
candidato a Governador de Goiás, pelo que passaram 
Demóstenes e Lúcia Vânia. V. Exª foi alvo também de 
uma contundente oposição ao seu projeto de reeleição, 
mas os rio-grandenses-do-norte, os potiguares, foram 
sábios, inteligentes e devolveram um dos homens mais 
lúcidos, mais corajosos e inteligentes, para defender 
o Brasil aqui, nesta Casa de Rui Barbosa. 

Muito obrigado pelas apreciações, pela amizade 
e pelo carinho de V. Exª.

Com a palavra, para um aparte, o Senador Adel-
mir Santana.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
Marconi Perillo, V. Exª iniciou o seu discurso fazendo 
uma retrospectiva de sua atuação aqui, no Senado. 
Tivemos a oportunidade de conviver, durante esse pe-
ríodo, não apenas nas Comissões, nessas relatorias 
a que V. Exª fez referência, mas também na Mesa do 
Senado. Sempre acompanhamos a coerência de suas 
posições, sempre muito firmes, atenciosas e, quando 
se tratava da defesa do seu Estado, muito altivas. A 
história de V. Exª, quando se elegeu Governador pela 
primeira vez, é por todos nós conhecida – em espe-
cial por nós do Distrito Federal. Tive a oportunidade 
de conviver com V. Exª inclusive em viagens interna-
cionais, quando V. Exª defendia com grande interesse 
investimentos para Goiás. Nosso Líder lembra que V. 
Exª transformou o Estado de Goiás em um Estado in-
dustrial também, inclusive com a produção de automó-
veis. Destaco aqui, a propósito, o centro de produção 
de fármacos, iniciativa de V. Exª, no núcleo industrial 
de Anápolis e também em Goiânia. Várias indústrias 
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farmacêuticas hoje atuam no Estado de Goiás graças 
à iniciativa tomada por V. Exª quando Governador. Da 
mesma forma, quero destacar a relação que V. Exª 
manteve com o setor produtivo daquele Estado, com 
todas as federações do setor produtivo, com o núcleo 
do setor produtivo, sempre usando esses setores como 
uma assessoria, vamos dizer assim, na execução de 
suas metas e de suas tarefas como Governador. A 
convivência pessoal que tivemos nesses quatro anos 
nos deixa, naturalmente, saudades. 

O Senado perde a sua sabedoria e a sua inteli-
gência – isso foi muito bem destacado por nosso Lí-
der –, mas Goiás, certamente, retomará sua visão de 
futuro e de desenvolvimento. Como Estado que tem 
se destacado nessa linha, continuará, certamente, no 
Governo de V. Exª, no caminho do desenvolvimento, 
com índices de desenvolvimento superiores aos do 
País. Goiás tem tudo para isso, tem um Governador 
inteligente, jovem, focado no futuro e com uma visão 
de desenvolvimento. Meus parabéns por sua eleição. 
Tenho certeza de que V. Exª saberá conduzir o entorno 
do Distrito Federal. A Ride é necessária, mas é preciso 
também que se faça uma alteração constitucional para 
criar uma região geoeconômica no Distrito Federal. 
É preciso viabilizar a vinda de recursos do Governo 
Federal já carimbados para essa região, independen-
temente de quem seja o Governador de Goiás ou o 
Governador do Distrito Federal. Sei que essa relação 
– e aqui me apego à proximidade entre o governo lo-
cal e o de V. Exª – será muito proveitosa para os dois 
Estados. Torço por isso. Desejo-lhe, portanto, sucesso 
em sua gestão como Governador. Fica a tristeza de 
ver que V. Exª se despede hoje desta Casa que tan-
to soube engrandecer como Senador da República. 
Meus parabéns.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Obri-
gado, Senador Adelmir Santana. 

V. Exª fará muita falta ao Senado. 
O Senado sentirá falta deste grande representante 

do povo de Brasília, homem preocupado não só com 
os problemas, com os assuntos, com as demandas de 
Brasília, mas sempre muito antenado nas questões que 
envolvem a chamada região geoeconômica de Brasí-
lia, o entorno de Brasília. Conversamos muito ao longo 
desses anos sobre esses assuntos, tomamos muitas 
iniciativas conjuntas, mas V. Exª vai continuar exercen-
do a liderança da Confederação do Comércio e do Se-
brae e, nessa área empresarial, certamente colaborará 
muito para que nós possamos – o governo de Goiás e 
o governo de Brasília – melhorar as condições de vida 
daqueles que vivem aqui e, sobretudo, dos que vivem 
no entorno. Melhorar a vida de quem vive no entorno 
significa também bem-estar para o povo de Brasília, 

e este é um dos compromissos prioritários do futuro 
governo: olhar pela região geoeconômica de Brasília, 
olhar pelo povo do entorno de Brasília, um milhão de 
irmãos nossos que dependem da nossa capacidade 
de trabalho, do nosso compromisso de transformar a 
realidade de suas vidas. Muito obrigado a V. Exª. Tenho 
certeza de que contarei com a sua colaboração como 
Governador de Goiás.

Concedo aparte, com muito prazer, ao Senador 
Demóstenes Torres, com quem tive a honra de com-
partilhar momentos felizes de luta, muito sol e muita 
chuva. Quero também aproveitar para parabenizá-lo 
pela expressiva, pela grande votação que o elegeu 
mais uma vez para o Senado.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marconi...

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Antonio Carlos, ouvirei V. Exª em breve. É que 
já solicitaram aparte os Senadores Demóstenes, Sér-
gio Guerra, Alvaro Dias, Eduardo Azeredo, Eduardo 
Suplicy e Lúcia Vânia.

Com a palavra, para um aparte, o Senador De-
móstenes.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Marconi Perillo, V. Exª hoje se despede do Sena-
do Federal e, com certeza, vai ser um daqueles que 
deixarão saudades aqui. Por quê?

Porque V. Exª fez um trabalho belíssimo como Se-
nador. Muitos se recordam de V. Exª como um grande 
administrador e, efetivamente, V. Exª o é. Vamos lembrar 
que, há 90 anos, Goiás era o Estado mais pobre do 
Brasil e, hoje, se inscreve entre os mais ricos da Na-
ção. E a gestão de V. Exª foi profícua. V. Exª modificou 
a história da administração pública no nosso Estado, 
que era eminentemente agropecuário – ainda mantém 
essa vocação –, hoje é também conhecido pela indus-
trialização, pela mão de obra expressiva na área de 
serviços, pela qualificação que nós experimentamos, 
e V. Exª tem um papel decisivo nisso. Foi a partir da 
sua gestão que o Estado de Goiás deu a grande vira-
da: as grandes indústrias foram para o nosso Estado; 
montadoras de automóveis; área de infraestrutura; a 
quantidade expressiva de asfalto que V. Exª fez, além 
do saneamento básico, que é um dos graves entraves 
ao desenvolvimento do nosso País; o pulo na nossa 
educação; a criação de uma universidade estadual. V. 
Exª também teve um papel extraordinário aqui como 
Senador. Muitos vão se lembrar de V. Exª como legis-
lador, porque realmente teve papel importante. Vou 
recordar de um momento nesta Casa que acho que o 
Brasil inteiro recordará: foi V. Exª que presidiu o que tal-
vez tenha sido o último grande momento deste Senado, 
deste Congresso Nacional, que foi a aprovação da Lei 
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da Ficha Limpa. V. Exª se encontrava na Presidência e, 
talvez, se isso não tivesse acontecido, jamais teríamos 
a oportunidade de fazer a aprovação dessa Lei, que 
nos livrou, querendo ou não, de uma grande quantida-
de de pessoas que não têm espírito público e que não 
merecem ter assento no mundo dos políticos. V. Exª 
pode se recordar, também, da votação da CPMF e do 
quanto foi importante sua participação. A decisão de V. 
Exª arrastou, praticamente, toda a Bancada do PSDB 
e fez com que o Brasil se livrasse de um penduricalho 
que tínhamos e que ampliava nossa carga tributária. 
Talvez a maior derrota do Governo Lula... E não é à toa 
que o Governo Lula não tinha apreço por V. Exª, não 
é? O Brasil tinha esse apreço. V. Exª se conduziu muito 
bem, se portou dignamente, foi Presidente da Comis-
são de Infraestrutura... Eu me lembro do Presidente 
da República fazendo campanha em nosso Estado, 
especialmente contra V. Exª, quando ele dizia que V. 
Exª não tinha colocado um trilho na Ferrovia Norte-Sul. 
V. Exª provou que, como Presidente da Comissão de 
Infraestrutura, tinha arrumado mais de R$300 milhões 
para que essa ferrovia fosse concluída. Lamentavel-
mente, mais uma vez, a burocracia impediu que a fer-
rovia fosse concluída. Mas V. Exª cumpriu sua missão 
também como legislador. Enfrentou uma eleição difícil, 
mas teve o apoio sistemático da população de nosso 
Estado, obteve o terceiro mandato como Governador 
e, se Deus quiser, vai obter o quarto mandato. Tenho 
certeza de que V. Exª vai, novamente, se desincumbir 
muito bem dessa tarefa de bem governar nosso Esta-
do. Tem experiência, tem talento, tem honradez, tem 
decência, tem honestidade, tem prestígio, tem vontade 
de trabalhar... O que disse o Senador José Agripino 
é verdade: V. Exª é uma máquina de trabalho, todos 
nós sabemos disso. Tive a honra de acompanhá-lo no 
primeiro governo como seu Secretário de Seguran-
ça Pública. Ontem lembrava, numa homenagem que 
houve na Marinha, para algumas pessoas – e estava 
lá o hoje Ministro do Superior Tribunal Militar, General 
Renaldo Quintas Magioli –, nós lembrávamos que as 
operações que hoje o Rio de Janeiro faz nós fazíamos 
em Goiás, com o Exército nas ruas, com trincheira, 
com tanque, e obtivemos, sob o seu comando, uma 
redução sistemática da criminalidade do nosso Estado. 
Segurança Pública é assim que se faz. Então, temos 
experiência; V. Exª tem experiência, e pôde demons-
trar essa experiência, relatando com brilhantismo uma 
parte do novo Código de Processo Penal, já aprovado 
pela Casa, e uma nova parte do Código de Processo 
Civil, que amanhã também deverá ser concluído pelo 
Senado. De forma, Sr. Presidente – se posso assim 
chamá-lo, uma vez que, efetivamente, talvez, V. Exª 
tenha ocupado mais tempo essa Presidência do que 

o próprio Presidente –, V. Exª se desincumbiu muito 
bem dessa tarefa. Por isso, vejo figuras expressivas do 
Brasil e do nosso Estado de Goiás aqui a saudá-los: 
Vereadores, Deputados Federais, a exemplo do nosso 
Roberto Balestra, do Deputado Federal Carlos Alberto 
Leréia; V. Exª está se ausentando e vai deixar aqui em 
nossa companhia – minha companhia e da Senadora 
Lúcia Vânia, eleita tão brilhantemente em nosso Es-
tado – um homem que vai honrar o nosso Estado, o 
nosso futuro Senador Ciro Miranda, que também tem 
um passado brilhante, um trabalho expressivo e que vai 
honrar o nosso Estado. Temos também aqui o nosso 
Vice-Governador, jovem e talentoso. V. Exª dá oportu-
nidades para muitos, o que é importante, porque vai 
renovando o quadro político brasileiro, vai renovando 
o quadro político do nosso Estado. Então, temos Vere-
adores, Prefeitos, Deputados Estaduais, porque V. Exª 
realmente é essa figura que merece a homenagem de 
todos os seus colegas. E não é só uma frase de efeito, 
mas V. Exª vai deixar saudade nesta Casa porque teve 
um desempenho muito produtivo como Senador. V. Exª 
não fazia e não faz questão de fazer firulas. V. Exª é 
o craque – para usar uma linguagem futebolística do 
nosso Presidente, que V. Exª teve a honra de derrotá-lo 
no nosso Estado – que enfia a bola para dentro do gol, 
e quem lucra com isto é a sociedade. Parabéns e que 
tenha uma grande gestão no Estado de Goiás.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Meu 
querido amigo, Senador Demóstenes Torres, a com-
panhia de V. Exª me estimulou profundamente nesta 
campanha e aqui no Senado. Eu aprendi muito com V. 
Exª e com a Senadora Lúcia Vânia, com quem já milito 
há mais de 20 anos. V. Exª é um homem público res-
peitado em todo o País, hoje, pela sua ação corajosa e 
destemida, pela sua produção legislativa, pela coragem 
de enfrentar um debate propositivo, um debate pelas 
mudanças, especialmente comportamentais e éticas, 
na nossa sociedade e no nosso Parlamento.

V. Exª protagonizou aqui momentos de coragem 
cívica impressionantes – fui testemunha disso –, co-
laborou enormemente com o meu primeiro governo, 
como Secretário de Segurança Pública, é um grande 
talento que hoje orgulha os goianos aqui na Casa. E 
esse aparte de V. Exª muito engrandece este modes-
to pronunciamento, muito me emociona. Nós vamos, 
juntos, realizar o melhor governo da vida dos goia-
nos. Vou precisar muito de V. Exª, da Senadora Lúcia 
Vânia, do Senador Ciro Miranda – daqui a pouco vou 
falar sobre ele aqui nesta Casa – e vou precisar muito 
contar com a colaboração de nossos amigos e amigas, 
Colegas Senadores. 
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Muito obrigado, Senador Demóstenes Torres. 
Parabéns, mais uma vez, pelos mais de 2 milhões e 
500 mil votos. 

Concedo a palavra...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 

– Senador Marconi Perillo, peço licença para prorrogar 
a sessão por mais duas horas.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Con-
cedo, com prazer, o aparte ao querido amigo, Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior, que substitui aqui 
um dos melhores Senadores que já tiveram assento 
nesta Casa.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marconi Perillo, V. Exª, depois de dois marcan-
tes períodos de governo em Goiás, veio abrilhantar 
o Senado Federal com a sua presença, com um de-
sempenho, digamos, recorde, inclusive. O balanço que 
V. Exª fez da sua participação legislativa mostrou um 
trabalho bastante denso, importante, com grandes par-
ticipações nos momentos mais importantes da Casa. 
Inclusive, naquela guerra da CPMF, V. Exª foi um dos 
grandes batalhadores para que derrotássemos o Go-
verno naquele momento. Ressalto ainda a sua partici-
pação na Mesa, não só na Presidência da Comissão 
de Infraestrutura, como na Vice-Presidência da Casa, 
também com participações marcantes. E agora, nova-
mente, volta ao desafio de governar Goiás com uma 
brilhante vitória. Apesar de o Presidente da República 
ter feito tudo, tudo, tudo que foi possível e impossível 
para tentar derrotá-lo, a força política e prestígio de V. 
Exª superaram tudo isso, e V. Exª ganhou um terceiro 
mandato a que o povo o reconduziu. E a sua saída da-
qui é unicamente para uma glória maior, que é gover-
nar o seu Estado pela terceira vez. A amizade com V. 
Exª é permanente e vem do Senador Antonio Carlos, 
que tinha em V. Exª também um grande amigo. E essa 
amizade com este seu amigo aqui, que também deixa 
o Senado, voltando à empresa privada, será perma-
nente. Muitas felicidades no seu terceiro mandato. Fica 
a amizade nossa para a vida toda.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agra-
deço, de coração, ao Senador Antonio Carlos Júnior, 
extensivo a toda a família, que ajudou a construir as 
páginas mais bonitas da história da Bahia. Senador 
Antonio Carlos, Senador César Borges e tantos outros 
Líderes que, ao lado de V. Exª, ajudaram a construir a 
Bahia moderna, desenvolvida de hoje.

V. Exª passou pela Casa e deixou aqui um gran-
de legado, uma grande produção legislativa, grandes 
amigos. É um Senador combativo, um Senador correto, 
um Senador ético, que, certamente, vai fazer muita falta 
aos nossos colegas e à Casa de Rui Barbosa.

Muito obrigado pela palavra amiga.

Parabéns pelo trabalho de V. Exª.
Com a palavra, para um aparte, o Senador Sérgio 

Guerra, Presidente Nacional do meu Partido.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 

Marconi Perillo, eu não vou citar nenhuma das con-
versas laterais que se desenvolviam, de companhei-
ros, porque todas são, neste momento, positivas para 
V. Exª – todas! –, algumas, mais engraçadas; outras, 
nem tanto, porque mais consistentes. Mas o fato con-
creto é o seguinte: V. Exª chegou aqui Senador e já 
chegou um Senador diferente, não porque fosse maior 
ou menor de que ninguém – nunca fez, nem passou, 
nem desejou passar essa impressão –, mas porque a 
sua história já era importante, apesar dos seus poucos 
anos de mandato político. Uma história de Deputado 
Federal – ouvi há alguns minutos –, que teve uma vota-
ção importante; uma história de Governador, que teve 
uma vitória muito importante; uma segunda vitória para 
Governador muito importante; uma vitória para Sena-
dor consagradora; e uma luta dura, vencida agora, com 
energia enorme para, outra vez, governar o seu Estado. 
Qual o conteúdo desses anos de participação política? 
É uma força muito grande, uma energia muito gran-
de. Dos muitos aspectos da sua personalidade, para 
mim, um faz uma grande diferença: tem uma imensa 
energia, uma capacidade de enfrentar dificuldades 
que poucos têm, uma determinação para luta inigua-
lável, uma coragem de enfrentar aparentes muralhas, 
como ninguém tem. E foi demonstrando isso. Eu dou 
um depoimento: Presidente do Partido de V. Exª por 
um tempo, já há três anos, V. Exª nunca requisitou do 
Partido nada que não fosse absolutamente normal, 
absolutamente convencional; não é de pedir ajuda, é 
de ajudar. Eu me recordo, há um tempo atrás, quando 
aqui cheguei, um companheiro que ganhou a eleição 
de governador e que me citou, antes de eu descer aqui, 
como Senador, que a vitória dele devia-se muito à sua 
solidariedade. Não era um governador, como diz o Se-
nador Eduardo Azeredo, de um Estado próximo, que 
justificasse a colaboração. Era um governador de um 
Estado distante, mas que no momento da dificuldade 
contou com o Deputado, ou Senador, ou Governador 
Marconi Perillo, na época. E aqui a sua orientação foi 
sempre esta: colaborar. Colaborar com obstinação. Tem 
muita obstinação, muita determinação. É muito firme, 
mas muito compreensivo. E eu acompanhei a relação 
de V. Exª com a minha amiga Lúcia Vânia – sua amiga 
também –, e vi que a consideração, a compreensão, a 
estima, o compromisso central era muito forte, e que 
o ajuste sempre vinha e o ajuste sempre ajudou a Se-
nadora a desenvolver o mandato dela, a ganhar a elei-
ção que ela ganhou agora e antes também, e V. Exª a 
continuar como grande líder do seu Estado, um líder 
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que honra o PSDB, um líder que honra o seu Estado, 
um líder que deve ser fixado e situado no padrão dos 
novos líderes brasileiros. Falo de Aécio Neves, falo de 
vários governadores eleitos, do Governador do Para-
ná, do nosso Partido. Eu não estou, neste momento, 
lembrando de todos, são muitos. Mas, entre esses 
todos, V. Exª, seguramente, é um dos mais consisten-
tes, com mais experiência. E é uma experiência que 
eu conheço, que o Brasil conhece, que o Brasil reco-
nhece, assim como todos nós. Firmeza, determinação, 
nenhum receio dos poderosos, nenhum temor deles, 
enfrentou todos, o mais poderoso dos brasileiros nesse 
tempo de democracia relativa, que não foi respeitar a 
disputa democrática no seu Estado e contribuir para 
que ela se desenvolvesse de forma indesejável. Inclu-
sive, enfrentou com coragem, determinação, firmeza e 
ganhou. Ganhou com o povo, ganhou com o orgulho, 
com a autoestima do seu Estado e com o seu mérito 
de administrador público e de líder político. Nenhum 
pedaço do PSDB é maior do que o pedaço de Goiás. 
Nunca vi tantos Deputados Estaduais, tantos Prefei-
tos reunidos com tanta animação, tanta determina-
ção como lá. E, assim, também aqueles que formam 
aliança com V. Exª. Houve um depoimento importante 
do Senador Demóstenes Torres, dado aqui hoje, que 
reportou os fatos muito locais do seu Estado. E o de-
poimento que eu procuro dar é que, do ponto de vista 
geral, do ponto de vista do País, do nosso Partido, de 
fora do nosso Partido, todo o mundo sabe onde está 
Marconi Perillo, o que ele quer, o que ele faz, o que 
vai fazer. E todos sabem que quando ele decide fazer 
faz, e os resultados sempre são favoráveis a ele e ao 
povo que representa. Quero lhe dar um grande abra-
ço em nome de todos os companheiros do PSDB que 
estimam, consideram e admiram V. Exª. 

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – 
Obrigado, querido amigo, Senador Sérgio Guerra, que 
nos honra presidindo o nosso Partido com sabedoria, 
grande conteúdo intelectual, grande massa política. É 
um homem público que honra as melhores tradições 
do Estado de Pernambuco, que soube enfrentar, com 
muito equilíbrio, muita sensatez, muito espírito de justi-
ça, momentos difíceis do nosso Partido nesses últimos 
anos. E enfrentou com autoridade. Autoridade que fez 
com que, em momentos tensos, pudéssemos alcan-
çar soluções benéficas ao Partido, exatamente porque 
ele soube ouvir, ouvir muito, soube dialogar, mas, ao 
mesmo tempo, soube também decidir. 

V. Exª certamente está nas páginas de ouro da 
história do PSDB. Eu tenho muito orgulho da sua lide-
rança como nosso Presidente e muita honra da sua 
amizade. Saiba que terá um companheiro que dirigirá 
um Estado importante da nossa Federação, com essa 

determinação já descrita por V. Exª, com a certeza de 
que as coisas por lá vão melhorar muito e de que Goi-
ás vai se inserir, cada vez mais, como um dos Estados 
mais fortes da Federação brasileira. 

Muito obrigado, Presidente Sérgio Guerra, pela 
solidariedade permanente, não só a mim, mas a todos 
nossos companheiros, especialmente nos momentos 
de dificuldade.

V. Exª terá em mim um sempre companheiro 
disposto a enfrentar todas as adversidades. E juntos 
vamos vencê-las. Nós vamos enfrentar uma quadra di-
fícil nos próximos anos, mas estaremos juntos, unidos, 
pelo bem do Partido, pelo bem do Brasil.

Concedo, com prazer, o aparte ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Marconi Perillo, V. Exª foi um Senador que se 
destacou na oposição nesta Casa, muitas vezes com 
críticas veemente ao Governo do Presidente Lula e ao 
próprio Presidente, a tal ponto – e V. Exª sabe bem – 
de o Presidente, na campanha eleitoral, fazer críticas 
a V. Exª, inclusive no seu Estado, em Goiás, em apoio 
a candidatos que eram do outro campo, da base do 
Governo. Entretanto, quero aqui transmitir a V. Exª, 
primeiro, os meus cumprimentos pelo fato de ter sido 
eleito pelo seu povo em eleições democráticas, que 
tiveram uma característica muito especial: desde as 
eleições de 1989, as eleições de 2010 constituíram-se 
num passo de afirmação, de aprofundamento, de aper-
feiçoamento de nossa democracia. O povo de Goiás, 
que o conheceu muito bem na primeira vez que este-
ve como governador, na medida em que o elegeu, foi 
certamente porque percebeu qualidades na sua for-
ma de administrar, nas inovações que apresentou. E 
isso é preciso ser reconhecido, inclusive por aqueles 
que não o apoiaram. Entre as áreas que V. Exª inovou 
– e em que eu muito prestei atenção, não só durante 
o tempo em que era governador, mas também aqui 
nos nossos diálogos no Senado – estão os passos 
na direção dos programas de transferência de renda, 
que hoje se constituem, sobretudo, no programa Bol-
sa Família. V. Exª aqui acompanhou, nas vezes em 
que debati esses temas, recordando todos os passos 
havidos na história, incluindo a maneira como foram 
instituídos os primeiros programas regionais no Distrito 
Federal e em Campinas. Também no Estado de V. Exª, 
quando era governador, V. Exª teve iniciativas que fo-
ram muito importantes na área do Cadastro Único, na 
área de se estabelecer, de forma mais universal, aos 
trabalhadores uma transferência de renda em moeda. 
Eu gostaria, inclusive, de estimulá-lo, uma vez que tem 
consciência de que no Congresso Nacional, tal como 
no caso do programa Bolsa Escola, como no caso do 
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programa Bolsa Família, do programa de Garantia de 
Renda Mínima, da Renda Básica de Cidadania, todos 
esses projetos foram aprovados por consenso de todos 
os partidos. De tal maneira é importante que tenhamos 
consciência de que, na verdade, todos somos respon-
sáveis – o PSDB, o PT, o Democratas, o PSB, o PCdoB 
–, todos os nossos partidos aqui. Nesse aspecto, as 
iniciativas que acontecem acabam uma beneficiando 
a outra, porque vamos aprendendo uns com os outros. 
Eu gostaria de dizer que, na medida que V. Exª, como 
Governador, desejar avançar na direção da transição 
do programa Bolsa Família para o de Renda Básica 
de Cidadania, V. Exª poderá contar comigo. Eu irei ao 
Estado de V. Exª, seja para experiências municipais – 
como, por exemplo, a já aprovada para acontecer em 
Santo Antônio do Pinhal, Município de sete mil habi-
tantes em São Paulo –, seja para instituir em Goiás 
para toda a população. Quero me colocar, pois, à sua 
disposição, desejando-lhe êxito, para o bem do povo 
goiano, e que V. Exª possa efetivamente acertar ainda 
mais, inclusive realizando ações bem coordenadas, de 
maneira suprapartidária, com o Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Eduardo Suplicy, agradeço...

Durante o discurso do Sr. Marconi Perillo, 
o Sr. Cícero Lucena, Suplente de Secretario, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Marconi Perillo, peço a V. Exª licença para 
comunicar que, de acordo com as Lideranças e haven-
do ainda muitos Colegas que desejam aparteá-lo, não 
teremos tempo para votar a Ordem do Dia hoje. 

Assim, terminaremos a sessão e, amanhã, às 11 
horas da manhã, teremos uma sessão extraordinária, 
unicamente para votação da Ordem do Dia.

São a seguintes as matérias não apreciadas e 
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordi-
nária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza 
a União e as entidades da administração públi-
ca federal indireta a contratar, reciprocamente 
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro 
Nacional cotista único, a aquisição, alienação, 
cessão e permuta de ações, a cessão de cré-

ditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de 
alocação prioritária de ações em ofertas pú-
blicas ou a cessão do direito de preferência 
para a subscrição de ações em aumentos de 
capital; autoriza a União a se abster de adquirir 
ações em aumentos de capital de empresas 
em que possua participação acionária; altera 
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 500, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 
07.12.2010)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.10.2010)
Prazo final prorrogado: 07.02.2011

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 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.
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4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

9 
SUBSTITUTIVO AO  

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-
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)

10 
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 
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Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
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.

15 
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.

16 
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).
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17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

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

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

19 
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.

20 
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.

21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

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

23 
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-
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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.

24 
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.

25 
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.

26 
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.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

28 
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.
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29 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003–Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

31 
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.
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32 
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, Justiça 
e Cidadania.

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

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

33 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005–Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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35 
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–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.

36 
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–Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I 
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 
Complementar 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–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.

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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38 
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–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 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006–Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

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

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

355ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



58696 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

42 
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.

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008–Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

46 
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.
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47 
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 
(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.

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008–Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008–Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009)

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

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

51 
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.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

55 
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 
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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.

56 
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.

57 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos).

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agra-
deço imensamente a generosidade do Presidente, 
Senador José Sarney, de quem eu não esperava ou-
tra decisão senão essa. Afinal de contas, tivemos, ao 
longo desses últimos anos, uma relação correta, uma 
relação de amizade, uma relação muito respeitosa, es-
pecialmente nesses dois anos, como Vice-Presidente 
da Casa, ao lado de S. Exª.

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

Quero agradecer justamente a V. Exª pela colaboração 
que deu aos trabalhos da Mesa, pelo seu desempenho 
extraordinário na Casa, aprofundando-se em todos os 
problemas e nos ajudando a dirigir e a solucionar os 
problemas da administração do Senado Federal.

Muito obrigado a V. Exª.
Desejamos um excelente governo em Goiás, 

coisa que V. Exª já fez no seu primeiro governo e que 
repetirá, sem dúvida, no segundo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. As palavras de V. Exª me esti-
mulam e certamente me farão mais preocupado ainda 
em desempenhar bem a minha missão futura.

Senador Eduardo Suplicy, o aparte de V. Exª agre-
ga muito valor a este pronunciamento, até porque me 
dá oportunidade de fazer alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar, nunca fiz qualquer crítica pes-
soal a quem quer que fosse, especialmente ao Presi-
dente da República. Fiz críticas políticas, administra-
tivas. Mais do que isso: fiz sugestões a ele. Quando 
disse ao Presidente que eu tinha informações de que 
havia mesada no Governo Federal, eu o fiz no sentido 
de alertá-lo, de ajudá-lo, jamais no sentido de prejudicá-
lo. Quando votei contrariamente à CPMF, votei aten-
dendo ao clamor da sociedade brasileira. Mas jamais 
fiz qualquer crítica pessoal.

Nessa campanha, fui dura e levianamente atacado 
por ele. Jamais dei uma resposta! Jamais fui leviano! 
Jamais levei o debate ao nível do debate que ele propôs 
no meu Estado, em respeito à condição dele de mais 
alto magistrado nacional. Acho até que o Presidente,, 
em alguns momentos, deixou a estatura de mais alto 
magistrado nacional para imiscuir-se em questões ou 
em questiúnculas regionais, paroquiais.

De qualquer maneira, de minha parte, não fica 
uma mágoa sequer, mágoa ou qualquer tipo de senti-
mento menor. O que eu exerci aqui foi a crítica cons-
trutiva, a crítica como Senador eleito pela oposição, de 
um partido de oposição que jamais se deixou cooptar 
ao longo de sua vida. Talvez este seja o meu defeito: eu 
sou uma pessoa que não aceita cooptação, eu sempre 
tive o meu lado na vida pública. Colaborei com o Pre-
sidente, quando fui governador, ao sugerir a ele que 
juntasse os programas sociais do governo Fernando 
Henrique e criasse o programa Bolsa Família. Ele fez 
esse reconhecimento quando lançou o programa Bolsa 
Família na minha presença e na presença de V. Exª. 
Ele fez duas menções, ao abrir aquele discurso do lan-
çamento do Bolsa Família: referiu-se a V. Exª como o 
político brasileiro que insistiu, ao longo do tempo, na 
criação do projeto Renda Mínima e se referiu a mim 
pela colaboração que dei.

Fui eu também o autor da sugestão, Senador 
Suplicy, para que o Presidente criasse um programa 
de auxílio aos estudantes universitários pobres. Eu 
havia criado, em Goiás, um programa de bolsa para 
universitários. E ele acabou acatando a sugestão e 
criou o ProUni.

Portanto, a minha relação sempre foi uma relação 
republicana. E aqui na Casa, em momentos difíceis, em 
momentos de crise, testemunhados por todos os senho-
res e senhoras, eu mantive o meu equilíbrio, a minha 
sensatez, a minha responsabilidade institucional.

Como Presidente em exercício várias vezes, Se-
nador Jarbas, também permiti a Senadores injustiçados 
que, durante horas, pudessem se defender, pudessem 
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ser aparteados, dando ênfase ao compromisso demo-
crático desta Casa, que nasceu sob a inspiração do 
grande Rui Barbosa.

O aparte de V. Exª me engrandece, porque tenho 
profundo respeito por V. Exª e por toda a sua vida e 
porque, ao mesmo tempo, dá-me a oportunidade, re-
pito, de esclarecer algumas questões. De minha parte, 
essa é uma página virada. Procurarei ter com a Presi-
dente Dilma a melhor relação e tenho certeza de que 
ela também terá uma relação republicana, uma relação 
de colaboração com todos os Governadores do Brasil, 
independentemente de terem sido eleitos por partidos 
da sua base ou por partidos da Oposição. Procurarei 
dar a minha cota de colaboração para que o Brasil 
cresça, para que o Estado de Goiás ajude o Brasil a 
crescer nas exportações, na geração de empregos, no 
desenvolvimento humano. Farei minha parte e tenho 
certeza de que não serei retaliado pelo fato de ter sido 
eleito por um partido de Oposição.

Muito obrigado a V. Exª pelo aparte.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azere-

do, que já espera há algum tempo. Logo após, Senador 
Alvaro Dias, Senador Jarbas Vasconcelos, Senador 
Goellner, Senador Jayme Campos, Senador Efraim, 
Senador César Borges, Senador Mão Santa, Senadora 
Lúcia Vânia, que é do meu Estado, a quem vou pedir 
um pouquinho de compreensão...

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Mar-
coni, eu gostaria de poder usar a palavra na frente do 
Senador Eduardo Azeredo, porque tenho um compro-
misso às 19 horas, no Palácio, para tratar de questões 
da bancada do PSDB.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Mulhe-
res à frente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Com 
a permissão do Senador Azeredo, concedo, com muito 
prazer, um aparte à minha querida amiga Senadora 
Lúcia Vânia, de tantas lutas, de tantos embates em 
favor de Goiás e dos goianos. Eu tive muito prazer e 
muita alegria, Lúcia Vânia, de crescer e de amadu-
recer ao seu lado, ao longo desses últimos anos, e, 
principalmente, de conhecê-la melhor nessa última 
campanha eleitoral.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Mar-
coni Perillo, imagino, conhecendo V. Exª, como se sente, 
neste momento, tendo aqui, nesta Casa, seus amigos. 
Primeiro, seu suplente, Cyro Miranda, que vem aqui, 
hoje, apresentar-se. Ele é, sem dúvida nenhuma, um 
dos goianos brilhantes que, tenho certeza, irão subs-
tituí-lo à altura nesta Casa. Tendo a seu lado nosso 
Vice-Governador, uma revelação, um companheiro leal, 
competente e trabalhador, que esteve do nosso lado 
durante toda campanha. Tendo ao seu lado prefeitos 

de vários Municípios, imprensa, jornalistas, vereadores, 
lideranças, que vieram aqui para render uma home-
nagem a V. Exª pelo trabalho que desenvolveu aqui, 
nesta Casa. Quero dizer que V. Exª, ao aqui chegar, 
começou a mostrar sua competência como Senador 
novo e, imediatamente, conseguiu o apoio dos seus 
pares para assumir a Comissão de Infraestrutura. Ali, 
V. Exª deu o tom. Uma comissão que, até então, era 
praticamente desconhecida na Casa, tornou-se com-
petitiva e importante. Quero apenas registrar algumas 
das suas realizações ali. Talvez, uma seja pouco co-
nhecida no Estado de Goiás e no Brasil, mas que mar-
cou, sem dúvida nenhuma, a gestão de V. Exª: o Plano 
Nacional de Transportes. Esse plano aqui esteve por 
muitos anos. E, de acordo com a competência do Se-
nador Eliseu Resende, sob a Presidência de V. Exª, V. 
Exªs puderam oferecer ao Brasil um dos projetos mais 
importantes, formatando o transporte no nosso País, 
integrando os modais ferroviário, aeroviário, rodoviário, 
fazendo com que nosso País tivesse um plano à altura 
da grandeza e da necessidade da infraestrutura que 
todos nós clamamos nesta Casa. Ao lado disso, V. Exª 
também pontua, no seu discurso, algumas das suas 
preocupações, as quais pude acompanhar: a preocu-
pação com as agências reguladoras, razão pela qual, 
por várias vezes, V. Exª ocupou esta tribuna, mostrando 
a importância da independência dessas agências para 
que pudéssemos ter um serviço de qualidade. V. Exª 
pontuou também alguns programas sociais que foram 
extremamente importantes, principalmente no que diz 
respeito às pessoas portadoras de deficiência. Esse 
assunto teve de V. Exª, do Senador Azeredo, do Sena-
dor Flávio Arns e também de mim defesa intransigente 
nesta Casa. V. Exª trabalhou, arduamente, na Comissão 
de Desenvolvimento Regional, fazendo uma parceria 
comigo na criação do Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, da Sudeco e, posteriormente, das ZPEs 
de Anápolis e de São Simão. Portanto, V. Exª tem uma 
marca nesta Casa, embora tenha passado pouco tem-
po aqui. Quero dizer do orgulho e da satisfação de ter 
estado ao seu lado. Sou sempre a companheira mais 
crítica, e, muitas vezes, divergíamos naquilo que é fun-
damental em relação a propostas, a projetos. Mas, du-
rante esses vinte anos, embora estivéssemos sempre 
conversando e discordando, V. Exª sabe que sempre 
teve em mim uma companheira leal, uma companheira 
que esteve ao seu lado em todos os momentos mais 
difíceis de sua carreira e que acompanhou, de forma 
silenciosa, às vezes, seu crescimento, seu amadure-
cimento. Tenho certeza de que V. Exª, à frente do Go-
verno de Goiás, pela terceira vez, irá mostrar ao Brasil 
a faceta dessa liderança, que já é notória, mas que se 
fará maior ainda, pela experiência, pela competência 
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e pelas oportunidades que teve de bem representar 
nosso Estado em todo o nosso País. Tenho certeza de 
que a gestão de V. Exª fará com que Goiás dê o salto 
de qualidade que todos esperamos. Tenho certeza de 
que V. Exª haverá de abrir, como abriu no seu primei-
ro e no segundo Governo, o Estado de Goiás para o 
Brasil e para o mundo; e tenho certeza de que o nosso 
Estado será, na sua gestão, o orgulho de toda a nossa 
Federação. Receba meu abraço, e que Deus o ilumine 
e o acompanhe em toda a sua trajetória.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – O 
meu agradecimento carinhoso à Senadora Lúcia Vânia, 
de quem guardo as melhores lembranças, do maior 
carinho que já recebi ao longo de todo esse tempo de 
militância conjunta. A Senadora Lúcia Vânia é uma das 
lideranças com o maior espírito público que conheço. 
Avançada, progressista, responsável, ética, sempre 
se preocupou em, efetivamente, trabalhar com afinco 
pelas causas que, ao longo da vida, abraçou. Sem-
pre se diversificou, sempre divergiu do senso comum. 
Quando muitos esperavam que Lúcia Vânia chegasse 
à Câmara Federal, na Constituinte, como uma Depu-
tada conservadora, aqui chegou defendendo teses 
progressistas e avançadas.

A Senadora Lúcia Vânia sempre abraçou as boas 
causas do social, da infraestrutura, da logística, do 
desenvolvimento regional. E é por isso que é respei-
tada, querida por todos os Senadores, por todos nós, 
seus colegas, e por todos os goianos, que lhe deram 
agora mais um crédito de confiança, renovando o seu 
passaporte por mais oito anos nesta Casa, com uma 
votação expressiva, mais de 1,5 milhão de votos, com 
a certeza de que V. Exª será aqui uma grande porta-
voz dos anseios, das demandas dos goianos. 

Obrigado pelo seu carinho.
Antes de conceder o próximo aparte, eu queria 

agradecer, efusivamente, as presenças dos Deputados 
Luiz Bittencourt, Sandes Júnior, Roberto Balestra, Car-
los Alberto Leréia, João Campos e de todos os outros 
que por aqui passaram.

Antes de passar a palavra a V. Exª, eu gostaria de 
passar ao Senador Eduardo Azeredo, a quem já havia 
concedido um aparte. Logo após, passarei a palavra 
a V. Exª, Senador.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Serei 
rápido, Senador Marconi. O Senador Sérgio Guerra 
já colocou, em nome de todos nós, do ponto de vista 
político, a importância da sua eleição para governador, 
que venceu novamente, contra tudo e contra todos, 
mostrando sua grande liderança. Não é à toa que V. 
Exª será Governador de Goiás pela terceira vez. Quan-
do estava presente o Senador Casagrande, eu havia 
mencionado a questão da vizinhança.

E vou repetir: na verdade, nós, hoje, temos Esta-
dos que se entrelaçam. Nós temos uma parte de Minas 
com a qual a gente brinca, dizendo que as pessoas são 
metade goianas, metade mineiras: são os goianeiros. 
De maneira que, também em relação a Minas Gerais, 
a sua atuação sempre foi a de um Estado-irmão, de 
um governante de Estado que tem relações muito pró-
ximas conosco. Não só do ponto de vista dessa rela-
ção, mas também do ponto de vista nacional, quero 
desejar-lhe muito sucesso e, realmente, agradecer 
todo esse período de convivência aqui, nesses qua-
tro anos como Senadores. V. Exª honrou o Estado de 
Goiás e, agora, volta para lá para, novamente, exercer 
o cargo de Governador. Muitas felicidades, Senador 
Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Muito 
obrigado, querido amigo, Governador Eduardo Azere-
do. Aprendi muito com o Governo de V. Exª.

Enquanto V. Exª dirigia a palavra a mim e a todos 
os colegas, eu me lembrava do saudoso Dr. Tancredo 
Neves. Sempre que ia a Goiás, ele gostava de dizer que 
não sabia se era mais mineiro estando em Goiás ou 
mais goiano, em Minas Gerais. Esse é o nosso senti-
mento. Nós, goianos todos, temos alguma ascendência 
mineira e temos pelos mineiros um enorme carinho, 
um enorme amor, uma relação de muita confiança e 
de muita proximidade.

Desejo a V. Exª muita sorte na nova missão. V. 
Exª honrou esta Casa, especialmente nos últimos 
anos, como Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores.

O Senador Alvaro Dias já está na fila há algum 
tempo, mas como ele acaba de receber da nossa par-
te, hoje, a missão de nos liderar nos próximos anos, 
eu pediria a ele um pouquinho de compreensão para 
que o Senador Heráclito Fortes pudesse fazer o seu 
aparte, assim como o Senador Jarbas. Logo após, 
passarei a palavra a ele.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Nobre Se-
nador Marconi Perillo, eu não podia deixar de fazer 
com que minha palavra fosse ouvida – minha modes-
ta palavra – neste momento em que V. Exª dá um “até 
breve” a esta Casa. Eu digo um “até breve” porque V. 
Exª é duplamente vocacionado: é vocacionado para 
o Executivo e é vocacionado para o Legislativo. Nas 
duas funções, deu essa demonstração ao Brasil, deu 
essa demonstração a Goiás, que, agora, o consagra 
em uma eleição que eu considerado um desafio à lei 
da gravidade. Eu acompanhei de perto o que V. Exª 
enfrentou: a máquina, o poder, a arrogância, a prepo-
tência. V. Exª venceu tudo isso e está aí para cumprir o 
seu terceiro mandato como Governador do povo goia-
no. O que eu quero dizer é que só tenho boas recor-
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dações dessa convivência que nós tivemos na Casa: 
sua atuação marcante na Comissão de Infraestrutura 
e, depois, como companheiro de Mesa da Casa em 
um momento difícil, tomando decisões, assumindo 
posições e colaborando no mutirão que nós monta-
mos para a recuperação da imagem administrativa 
desta Casa. De forma que me congratulo com V. Exª 
e parabenizo o povo de Goiás. Quero dizer que tenho 
certeza de que V. Exª será tão bom Governador, no 
próximo mandato, como o foi nos dois passados. Para 
esta Casa, é só uma questão de tempo esperar que V. 
Exª volte. Eu aguardo. Um abraço.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sena-
dor Heráclito Fortes, V. Exª é uma das lideranças mais 
respeitadas e admiradas no País, por sua coerência, 
por sua coragem e pela responsabilidade com que en-
carou, ao longo do tempo, inúmeros desafios. 

Amigo que era de Ulysses, ajudou a escrever uma 
das mais belas páginas da história do nosso País, que 
foi a redemocratização, a volta das eleições direitas para 
Governadores, para Presidente da República, a luta em 
favor da anistia. Enfim, V. Exª é uma pessoa que sempre 
teve de minha parte muita admiração e respeito. 

Eu tive oportunidade de acompanhá-lo, quando era 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, em uma 
missão que poucos aqui se encorajam a fazer, a oito países 
africanos. Eu pude perceber o quanto V. Exª é sensível e 
preocupado com a causa de irmãos nossos que padecem 
todo tipo de dificuldade, toda sorte de dificuldade, nesse 
continente irmão que é a África. 

Que o senhor possa ter muito sucesso nas novas 
funções que desempenhará a partir de agora, e contará 
com o velho amigo aqui, sempre seu admirador. Quero, 
também, ter comigo a sua experiência. Vou precisar 
que V. Exª me ajude também com a sua experiência 
lá no Governo de Goiás.

Concedo um aparte, antes de passar ao Líder do 
meu Partido, ao Senador Jarbas Vasconcelos.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-
nador Marconi Perillo, é com muita honra e com muita 
alegria que eu quero participar desse discurso de V. 
Exª, de despedida aqui na Casa. Nós nos conhecemos 
em 1989, no ano da eleição presidencial – a primeira 
eleição direta após a ditadura, o regime militar –, eu, 
ocasionalmente, presidindo o PMDB, e V. Exª coman-
dando a juventude do Partido. Já naquele momento, 
percebia-se o seu estilo de liderança, a sua formação 
inquieta, em busca de novos rumos, de progressos na 
área da oposição. Teve uma carreira vitoriosa: foi De-
putado Federal, com brilhante passagem na Câmara 
dos Deputados, e Governador por duas vezes, no seu 
Estado. Fomos, inclusive, Governadores contemporâ-
neos, eu lá em Pernambuco e V. Exª aqui em Goiás, 

em administrações exitosas, inovadoras, marcantes. 
Eleito Senador da República, está interrompendo o 
seu mandato pela metade, agora, para voltar, pela ter-
ceira vez, a governar o seu Estado, o Estado de Goi-
ás. A sua passagem por aqui foi marcante, quer neste 
plenário, quer comandando a Casa. V. Exª disse que, 
como Presidente, exercitou a democracia, permitindo 
que Parlamentares pudessem, inclusive, se exceder 
no horário, fugindo àquela rigidez que determina o Re-
gimento da Casa. Eu sou testemunha disso porque, 
muitas vezes, como dissidente do meu Partido e sem 
ter horário privilegiado para falar, foi a tolerância de V. 
Exª e seu espírito democrático, esses atributos, que 
me permitiram alongar-me, na tribuna, nas críticas que, 
naquela ocasião, fazia ao Governo Federal. V. Exª trou-
xe vários temas importantes aqui, mas em um vale a 
pena tocar, nesta tarde: a questão da CPMF. O que os 
jornais do Brasil publicam, hoje, é um verdadeiro es-
cárnio: o Presidente da República dizer, pela segunda, 
terceira ou quarta vez, que a Oposição foi impatriótica, 
uma Oposição raivosa, magoada, que derrubou, aqui, 
a CPMF, quando essa Oposição teve oportunidade, 
naquele momento, de reduzir a carga tributária no 
Brasil, e o fez com competência, derrotando a CPMF. 
O Presidente da República não tem nenhuma moral, 
Senador Marconi Perillo, para repetir isso, porque isso 
se torna um escárnio, uma mentira. Ele e o PT, ou ele, 
o PT e os Partidos aliados, como o PSB e o PCdoB, 
votaram duas vezes contra as renovações da CPMF 
em Governos anteriores. No Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, lá na Câmara dos Deputados e aqui 
no Senado da República, tanto o PT como os Partidos 
aliados tentaram derrotar a CPMF e não foram vitorio-
sos. Nós fomos vitoriosos. Então, naquele momento, o 
PT e Lula não eram impatrióticos. Não era mágoa, não 
era raiva, não era coisa nenhuma. Nós, agora, somos 
tudo isso. Isso é um escárnio. Infelizmente, a gente vive 
num País de pouca memória, porque senão isso teria 
sido resgatado, inclusive pela própria imprensa, mos-
trando esse comportamento faccioso do Presidente da 
República. Eu digo isso porque ele foi lá no Estado de 
Goiás agredir V. Exª, e V. Exª está-se comportando com 
muita dignidade, como se deve comportar um Senador 
da República e Governador eleito pela terceira vez, não 
com receio de que vai governar Goiás pela terceira vez 
e vai enfrentar uma pessoa que representa o Gover-
no Lula. Não é isso. V. Exª vai governar como fez nas 
vezes anteriores, com a mesma competência, com a 
mesma dignidade e com a mesma desenvoltura que 
o fizeram tornar-se um grande administrador público. 
Eu quero dar o meu testemunho de sua carreira polí-
tica. Sou seu admirador. A sua principal marca é seu 
espírito guerreiro. V. Exª é um guerreiro, um guerreiro 
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no bom sentido, um guerreiro lutando nas bases do 
antigo MDB e, depois, PMDB, um guerreiro que passou 
pela Câmara, um guerreiro no seu Estado, à frente do 
Governo do Estado, guerreiro aqui dentro do Senado 
da República, e que, com esse espírito aguerrido, vai 
ser Governador pela terceira vez do Estado de Goiás. 
Quero lhe deixar o meu abraço. O Senador Agripino 
disse que aqui estava à sua disposição, Senador pelo 
Rio Grande do Norte; tenho mais quatro anos de man-
dato e V. Exª pode contar com a nossa compreensão, 
com a nossa amizade, sobretudo com a admiração 
que lhe dedico, para poder também ajudar o Estado 
de Goiás, se necessário. Mas quero lhe deixar aqui o 
meu abraço, o meu estímulo a V. Exª na sua carreira 
política e votos de absoluta confiança na sua trajetória 
política no Brasil. 

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Jarbas Vasconcelos, ao ouvi-lo lembrava-me 
de episódios que marcaram a minha vida. Lembro-
me, como se fosse hoje, do dia em que estava na sua 
antessala para receber o veredicto da Executiva Na-
cional do PMDB, que me confirmava na Presidência 
Nacional da Juventude do PMDB, depois de uma con-
venção tumultuada aqui no Auditório Petrônio Portella. 
Lembrava-me do discurso de Ulysses Guimarães, do 
discurso que V. Exª proferiu aqui para homenageá-lo, 
parece-me, pelos 15 anos da morte de Ulysses, oportu-
nidade em que aparteei, lembrando do discurso que fiz 
em Goiás, quando do seu falecimento... Lembrava-me 
dos governos que realizamos praticamente ao mes-
mo tempo, dos avanços registrados em Pernambuco 
e principalmente da liderança que V. Exª exerce aqui, 
e pela credibilidade e respeitabilidade que o Brasil lhe 
devota. Ouvir essas suas considerações, essas suas 
apreciações a meu respeito é motivo de estímulo e de 
muita responsabilidade. 

Receber elogios de um Jarbas Vasconcelos sig-
nifica carregar nos ombros uma dose mais elevada 
ainda de responsabilidade. Saiba V. Exª que vou saber 
honrar a nossa amizade, a nossa relação aqui, institu-
cional, no Senado. Vou saber honrar os goianos que, 
mais uma vez, acreditaram no nosso projeto. Que V. 
Exª possa continuar exercendo aqui, com altivez, com 
coerência, o mandato que os pernambucanos lhe con-
cederam há quatro anos. 

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, Líder do 

meu Partido, meu amigo, ex-Governador do Paraná, 
para o aparte.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mar-
coni Perillo, V. Exª vive um momento ímpar, especia-
líssimo. Só as pessoas predestinadas, privilegiadas 
mesmo, podem viver um momento como esse. Ainda 

muito jovem, vai governar o seu Estado pela terceira 
vez. Isso é resposta à competência, ao respeito que 
devota à população, ao comportamento de ousadia, 
de coragem nos momentos de enfrentamento. V. Exª 
nunca se acovardou em circunstância alguma. É, so-
bretudo, o reflexo da eficiência da gestão administrati-
va que desenvolveu durante oito anos no seu Estado. 
É uma marca que fica, implacavelmente, registrada, 
quer queiram, quer não queiram. As marcas da gestão 
eficiente não desaparecem da memória da população. 
V. Exª tem ainda um itinerário longo a percorrer na 
vida pública: pela idade, pela disposição, pela saúde, 
pela qualificação, pelo talento, V. Exª ainda vai muito 
longe. Nós, que o acompanhamos desde o primeiro 
momento, ainda muito jovem, tenho certeza de que o 
acompanharemos com alegria de vê-lo sempre bem-
sucedido e vitorioso. Parabéns por essa vitória extraor-
dinária! Aliás, é a reiteração das vitórias extraordinárias 
que já obteve. Sucesso! Novamente sucesso, embora 
isso seja quase que o óbvio. É redundante desejar-lhe 
sucesso porque sempre foi bem-sucedido, mas creio 
que posso concluir esse aparte dizendo: a população 
não imagina o quanto deixa de perder quando elege 
a competência para governá-la. Nesse caso, Goiás, o 
povo de Goiás, não apenas deixa de perder, mas, ao 
eleger a competência, ao eleger o talento, elegeu a 
possibilidade de ganhar muito e de avançar bastante. 
Parabéns a V. Exª! Sobretudo, parabéns à população 
de Goiás pela feliz escolha!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Alvaro Dias, eu também tive, com V. Exª, uma 
relação de muitos anos. Nossa relação começou há 
mais de 20 anos militando na juventude do PMDB e 
acompanhando os passos de V. Exª, aprendendo com 
o Governo de V. Exª no Estado do Paraná, ao lado do 
nosso querido amigo comum Pedro Longo, que era o 
Presidente Nacional da Juventude do PMDB.

Mas V. Exª confirmou o meu mandato de Depu-
tado Estadual, em um momento decisivo da história 
do meu Estado, da minha vida, da minha biografia. Eu 
não me esqueço daquele dia em que fui ao Paraná, 
há cerca de 18 ou 20 anos. Depois aqui, em seu Ga-
binete, como Senador, recebi de V. Exª talvez uma das 
maiores demonstrações de crédito a minha carreira 
política, quando V. Exª confiou a mim uma decisão que 
interessava ao meu Estado, que me interessava politi-
camente. V. Exª, com certeza, colaborou para que eu 
pudesse estar aqui hoje, na condição de Governador 
eleito, pela terceira vez, do meu Estado. 

V. Exª é um homem admirado pelo Brasil, pelo seu 
talento, pela sua competência, pela sua coragem, pela 
clareza do seu raciocínio, pela contundência e convic-
ção das suas críticas e das suas posições.
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Esse aparte muito me anima, especialmente 
anima-me no dia em que V. Exª é confirmado, com a 
assinatura e apoio de todos nós, seus colegas, Líder 
da nossa bancada.

Eu não sei qual dos três pediu primeiro, mas 
concedo o aparte primeiro ao Senador Efraim Morais, 
depois, ao Senador Jayme, ao Senador Goellner, ao 
Senador Maciel, ao Senador Valadares, ao Senador 
Papaléo e ao Senador Botelho.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) –Senador-Go-
vernador Marconi Perillo, tive a felicidade de conhe-
cer V. Exª e de ser seu companheiro na Câmara dos 
Deputados. Fomos Deputados juntos, e V. Exª saia da 
Câmara dos Deputados dizendo que disputaria o Go-
verno do seu Estado, Goiás. E nós até aconselháva-
mos V. Exª de que não era ainda a hora, V. Exª ainda 
jovem Parlamentar, brilhante. Mas V. Exª enfrentou o 
desafio, por um chamamento do seu povo, e conse-
guiu, naquela época, uma das maiores vitórias deste 
País, se eleger Governador do seu Estado, talvez o 
Governador mais jovem do Estado de Goiás. E, numa 
prova de competência e de capacidade administrativa, 
seriedade e transparência, fez o seu governo ao lado 
de sua equipe, sendo reeleito Governador. Com cer-
teza, as iniciativas, principalmente sociais, que V. Exª 
tomou no seu governo chegaram ao Governo Federal 
em vários governos. Nós temos – e V. Exª acabou de 
explicar – algumas das decisões tomadas no seu go-
verno que chegaram a se tornar referência em nível 
nacional. Veio para esta Casa, manteve a mesma linha, 
a mesma postura, a mesma competência, o jeito fácil 
de fazer amizade, a forma competente de coordenar 
decisões importantes neste Congresso Nacional. Por 
isso não é novidade estar de volta ao governo, mais 
uma vez pelo chamamento do seu povo. Eu diria que, 
talvez, em todo este País V. Exª comandou a maior vi-
tória das Oposições no Brasil no seu Estado. Diria que 
isso é fruto do trabalho e, acima de tudo, do carinho e 
do amor que V. Exª tem para com seu povo. Por isso, 
o Congresso Nacional vai perder um grande Senador. 
O Brasil perde um grande Senador, mas, com certeza, 
Goiás vai retomar em passos largos o seu crescimen-
to, a sua vontade realmente de continuar crescendo 
graças à competência de V. Exª, fruto da vontade do 
povo. O grande vitorioso, que merece os parabéns nes-
te momento, é o povo goiano, que, com competência, 
soube escolher V. Exª novamente para governar o seu 
Estado. Seja feliz nessa nova missão. Pode ter certeza 
de que aqui, nesta Casa, V. Exª deixou muitos amigos 
e, com certeza, muitos seguidores daquilo que V. Exª 
pregou nas comissões, no plenário, na Mesa Diretora. 
Parabéns a V. Exª. Parabéns ao povo goiano.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Efraim, muito obrigado pelo aparte e pela con-
sideração sempre presente no nosso relacionamento. 
Em momentos decisivos da minha vida aqui, na Casa, 
em momentos de dificuldades, eu encontrei em V. Exª 
e no Senador Garibaldi Alves o apoio que, naquele 
momento, era necessário. V. Exª demonstrou espírito 
de justiça, de coleguismo, de apreço, de consideração 
e de respeito à minha pessoa, demonstrações essas 
que eu jamais esquecerei. V. Exª contará comigo como 
um colega, como um amigo, como alguém que lhe 
deve e o respeita muito pela convivência que tivemos 
aqui ao longo desses anos e pela convivência que ti-
vemos na Câmara Federal. V. Exª sempre foi um ami-
go de Goiás e sempre terá, da minha parte também, 
toda a reciprocidade. Seja muito feliz e conte comigo, 
Senador Efraim.

Senador Jayme Campos, ex-Governador de Mato 
Grosso, nosso querido vizinho e amigo.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Muito obri-
gado, Senador Marconi. Já estou aqui há mais de três 
horas e meia, quatro horas, mais ou menos, aguar-
dando a oportunidade ímpar de também manifestar 
minha alegria e meu contentamento de ver V. Exª eleito 
Governador do Estado de Goiás. Mato Grosso é vizi-
nho de Goiás e temos uma ligação profunda. Até por-
que, na região do Baixo Araguaia, 70% da população, 
meu Vice-Governador, José Eliton, é goiana. São os 
fazendeiros ali. Por sinal, 90% também são eleitores 
de Jayme Campos, de Júlio Campos, tradicionalmen-
te. Mas eu quero, nesta oportunidade, dizer que tive 
o privilégio de conhecer aqui o Senador Marconi Pe-
rillo. Confesso, de público, Senador, a admiração e o 
respeito que tenho por V. Exª. Tivemos a oportunidade 
ímpar de convivermos não só no plenário, mas sobre-
tudo na Comissão de Infraestrutura, que V. Exª muito 
bem presidiu, deixando marcas indeléveis, um legado. 
A maior admiração que tenho por V. Exª é pelo respei-
to e sobretudo pela sensibilidade. Recordo-me muito 
bem que um dia o procurei às onze horas da manhã, 
mesmo não sendo da base aliada do Governo. Mas 
havia um cidadão indicado para ser diretor da Anac, 
e já estavam praticamente encerrados os trabalhos 
legislativos deste ano, ou seja, a Casa já ia entrar em 
recesso. Procurei o Senador Marconi Perillo às onze 
horas da manhã e disse-lhe: “Senador, gostaria que V. 
Exª colocasse, se possível, amanhã, este cidadão lá 
na Comissão de Infraestrutura, para ser sabatinado e 
votado.” V. Exª me disse: “Não, não vai ser amanhã; vai 
ser hoje, às duas horas da tarde. Você arregimenta os 
Senadores e eu vou colocar para ser votado o nome 
dele ainda hoje e, se possível, encaminhar ao plená-
rio.” Tocou-me profundamente a demonstração inequí-
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voca do respeito, da amizade e da consideração que 
V. Exª tem por seus colegas. Isso nos dá a sensação 
absoluta de que não é à toa que o senhor é eleito pela 
terceira vez Governador do Estado de Goiás. Isso é 
uma demonstração de que o povo goiano reconhece 
o trabalho fértil, profundo, que V. Exª fez na verdadei-
ra transformação desse pujante Estado de Goiás. Isso 
tem a sua participação, tem as suas digitais. Certa-
mente, pela experiência que tem, V. Exª vai continuar 
fazendo um trabalho operoso, competente e, acima de 
tudo, assessorado aqui pelo nosso Vice-Governador, 
do meu partido, o Democratas, que me enche de ale-
gria, e sendo substituído aqui pelo Cyro Miranda, que 
com certeza vai ser um brilhante Senador. Até pela 
afeição que sinto, tenho o prazer de cumprimentá-lo. 
Tenho certeza de que o povo goiano vai ficar muito 
bem representado aqui pelo substituto, pelo primeiro 
suplente do Senador Marconi Perillo. Portanto, Sena-
dor Marconi Perillo, V. Exª tenha a certeza de que tem 
a admiração e o apreço do Senador Jayme Campos 
e, com certeza, dos milhares de mato-grossenses que 
o conhecem pelo seu trabalho, na certeza que o se-
nhor vai fazer uma verdadeira revolução no campo da 
educação, da saúde, da infraestrutura, da geração de 
emprego e renda. Um dos últimos projetos, meu caro 
Senador Cyro, que eu tive o privilégio de votar foi de 
autoria do Senador Marconi Perillo, na Comissão de 
Assuntos Sociais. Ali ele fez um projeto de lei prevendo 
que a arrecadação feita pelo DPVAT – o que signifi-
ca isso? –, toda a arrecadação do seguro obrigatório 
não vá apenas para o Fundo Nacional, mas seja dis-
tribuída aos Estado e Municípios. O relator foi o Se-
nador João Galdino. Nós tivemos o privilégio de votar 
o projeto, mostrando a preocupação de V. Exª com 
a saúde, que lamentavelmente é precária no Brasil. 
Infelizmente, está falida. O Senador Marconi Perillo, 
preocupado, propôs um projeto permitindo que esses 
recursos não fiquem concentrados apenas nas mãos 
do Governo Federal, mas sejam também distribuídos 
aos Estados e Municípios. Senador Marconi Perillo, V. 
Exª tem um soldado aqui, tem um colega. Goiás tem 
mais um Senador aqui. Com certeza, juntos, Mato 
Grosso e Goiás, nós poderemos fazer a verdadeira 
transformação e a revolução na Região Centro-Oeste 
do Brasil. Parabéns. Que Deus o ilumine nessa nova 
missão que tem de bem gerir o destino do Estado de 
Goiás. Muito obrigado. 

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Mui-
to obrigado ao querido Senador Jayme Campos pelas 
considerações tão carinhosas ao meu Estado, à nossa 
gente e à minha pessoa. Agradeço muito por ter espe-
rado aqui três, quatro horas para apartear-me. Quero 
cumprimentá-lo pela gestão que fez no nosso Estado 

de Mato Grosso, gestão que colaborou para que Mato 
Grosso chegasse aonde chegou atualmente. As nos-
sas economias são complementares. O nosso povo 
é muito parecido, um povo amigo. Somos vizinhos, 
as nossas cidades se complementam. Tenha certe-
za, Senador Jayme Campos, de que vamos atuar em 
conjunto com Mato Grosso, para que as nossas duas 
economias se desenvolvam e para que o povo possa 
também ter um desenvolvimento justo na área social. 
Muito obrigado a V. Exª pelo coleguismo, pela amizade 
e pelo companheirismo.

Eu peço ao Senador Mão Santa que me permita 
mais alguns minutos porque eu quero ouvir, com pra-
zer, o Senador Goellner, o Senadores Marco Maciel, 
o Senador César Borges, o Senador Neuto de Conto, 
o Senador Flexa, o Senador Papaléo, o Senador Vala-
dares, o Senador Valter Pereira e o Senador Augusto 
Botelho, que também tem uma relação antiga e his-
tórica com o nosso Estado, além do Senador Alfredo 
Cotait, meu velho e querido amigo.

Ouço o aparte do Senador Gilberto Goellner, do 
nosso querido vizinho Mato Grosso. 

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 
Marconi Perillo, vejo que V. Exª conquistou aqui, no 
Senado, uma simpatia enorme de todos os seus Pa-
res; tanto é que se elegeu 1º Vice-Presidente do Se-
nado e assim desempenhou o seu trabalho junto ao 
Senador Sarney. Mas eu tenho uma admiração muito 
grande pelo Estado de Goiás. Conheço Goiás há muito 
tempo. Eu era radicado em Uberlândia, Minas Gerais, 
e me deslocava para Mato Grosso sempre. Conheço 
muitas cidades do seu Estado. Enfim, para mim, é um 
prazer, uma satisfação, saber que o senhor vai go-
vernar novamente o Estado de Goiás. Dessa forma, 
só tenho a lhe agradecer por todas as oportunidades 
em que os nossos projetos foram apoiados por V. Exª, 
como a questão da crise que passaram os frigoríficos, 
em que o senhor teve a maior aceitação das nossas 
emendas. Enfim, projetos de reabilitação dos frigorífi-
cos, da recuperação judicial dos mesmos. E também 
um grande projeto de nossa autoria que é o projeto de 
óleos vegetais, em que o senhor sempre nos apoiou 
de forma eloquente. É algo que diz respeito aos nos-
sos Estados, à economia dos nossos Estados, por-
que é um biocombustível gerador de menos poluição, 
que dá viabilidade para a nossa agricultura. Enfim, eu 
gostaria de agradecer-lhe todo o empenho que teve 
para com os nossos companheiros, na Comissão de 
Infraestrutura, aos nossos projetos, como já falei, mas, 
principalmente, pela honestidade com que cumpriu o 
seu mandato aqui no Senado Federal e pela grande 
esperança que agora o povo goiano mostra, pois, falan-
do com produtores rurais daquele Estado, vi que eles 
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têm uma grande esperança no seu governo. Vejo que 
vão ter a maior satisfação em vê-lo trilhar pelo melhor 
caminho. Nosso muito obrigado.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sena-
dor Gilberto Goellner, quando faleceu o querido amigo, 
Senador respeitado por todos nós, Jonas Pinheiro, eu 
tive uma grande preocupação em saber se o agrone-
gócio, o biocombustível, o produtor, o Brasil poderia ter 
aqui um substituto à altura dele. E V. Exª, com talento, 
dedicação, profissionalismo, conteúdo e conhecimento 
de causa, deu uma demonstração inequívoca de que, 
com humildade, poderia substituí-lo à altura.

O agronegócio e nossa região nada perderam, 
em que pese a falta extraordinária que nos faz o Sena-
dor Jonas Pinheiro, que foi um dos grandes líderes do 
agronegócio neste País, especialmente no aprimora-
mento da nossa legislação. Mas V. Exª desempenhou 
aqui um grande papel. Parabéns.

Obrigado a V. Exª e, mais uma vez, ao querido 
Jayme Campos, que representam essa dobradinha de 
grandes Senadores do nosso Mato Grosso.

Concedo um aparte, com carinho, respeito e ad-
miração, ao Senador Marco Maciel, ex-Vice-Presidente 
da República, ex-Governador de Estado e várias vezes 
Senador da República.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 
do aparteante.) – Nobre Governador Marconi Perillo, 
gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando-o 
pelo discurso que profere hoje neste fim de tarde, co-
meço de noite, no momento em que V. Exª se prepara 
para assumir, pela terceira vez, as funções de Gover-
nador do Estado de Goiás, um dos mais prósperos 
do nosso País. Devo dizer que V. Exª deu, mais uma 
vez, uma grande demonstração de sintonia de suas 
propostas com as do povo goiano, obtendo um exce-
lente desempenho eleitoral, que muito contribuiu para 
o fortalecimento da coligação sob sua direção, criando 
condições para que a região Centro-Oeste receba das 
mãos de bons governadores os estímulos necessários 
para crescer. O Centro-Oeste já é, sem lugar a dúvida, 
a região de maior nível de desenvolvimento relativo do 
País. Sob suas mãos, certamente, seu Governo dará 
novos saltos, o que será muito importante para o País 
e, de modo particular, para Goiás. Não desejo me alon-
gar em considerações, já que tantos outros aguardam 
para usar da palavra. Quero, no entanto, felicitá-lo e 
expressar a certeza de que novos tempos vão flores-
cer para a população do seu Estado. Portanto, nossos 
votos de renovado êxito a V. Exª, no exercício do cargo 
de Governador do Estado de Goiás. 

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Marco Maciel, os goianos e os brasileiros devem 
muito a V. Exª, não só no exercício de funções como 

Governador, como Senador da República, mas, espe-
cialmente, no tempo em que foi, por duas vezes, Vice-
Presidente da República, um Vice-Presidente discre-
to, equilibrado, extremamente culto e preparado, um 
homem de Estado. Num País onde temos ausência, 
um déficit de homens de Estado, de homens públicos 
com “h” maiúsculo, V. Exª se pontua como um daque-
les que, ao exercer suas funções, sempre as exerceu 
com muita altivez, com muito espírito republicano, com 
muita decência e com muita ética, e isso ao longo de 
toda uma vida pública.

Seu Estado certamente perderá um grande Se-
nador, um Senador respeitado não só pelo Senado, 
pela Academia Brasileira de Letras, mas por todos nós, 
especialmente os democratas. Democratas não só do 
seu partido, mas todos nós que temos na democracia 
a grande esperança de que mudanças cada vez mais 
significativas possam ocorrer neste País. 

Goiás, em especial, deve muito a V. Exª. V. Exª 
sempre estimulou o fortalecimento e a consolidação 
do nosso polo farmoquímico. V. Exª foi decisivo no 
momento em que nós buscávamos dois empréstimos 
internacionais: um para a conservação, manutenção, 
conserva e melhoria da nossa malha rodoviária, atra-
vés do Banco Mundial; e o outro para a construção da 
barragem do ribeirão João Leite, em Goiânia. Emprés-
timos que se aproximavam de US$200 milhões. V. Exª 
foi, inclusive, quem assinou as leis que autorizavam a 
concessão desses empréstimos, na condição de Pre-
sidente em exercício.

Portanto, meu agradecimento, como ex-Governa-
dor, como Senador, como cidadão goiano, ao legado 
de V. Exª ao nosso Estado, e meu reconhecimento, 
como colega de V. Exª, ao trabalho sério, responsável, 
produtivo, como Senador da República, ao longo de 
anos e anos a fio.

Muito obrigado. O aparte de V. Exª engrandece 
muito, agrega muito valor a este modesto pronuncia-
mento.

Com a palavra para um aparte o querido ami-
go, ex-colega Governador da Bahia, Senador César 
Borges.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 
Marconi Perillo, V. Exª acaba de dizer que somos ex-
colegas. E é realmente a partir daí que vou fazer este 
breve aparte a V. Exª. Fomos colegas governadores, 
naquela época eu governando a Bahia e V. Exª go-
vernando Goiás, em seu primeiro mandato. Tivemos 
a satisfação de nos encontrar, algumas vezes, numa 
luta incessante para trazer desenvolvimento, inclusive 
a indústria automobilística para os nossos Estados. E 
tivemos sucesso nisso. V. Exª iniciou o processo de in-
dustrialização de Goiás, que até agora está receben-
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do os benefícios daquela política econômica. Por isso 
mesmo, V. Exª mereceu voltar ao governo do Estado 
para continuar essa política. Então, é muito importante 
que possamos aqui fazer esta homenagem a V. Exª, 
porque, após governar Goiás com eficiência, com in-
teligência, com determinação e muita competência, 
veio ao Senado e continuou lutando por Goiás e pelo 
Brasil. V. Exª foi aqui um colega de todos, mas, acima 
de tudo, um Senador voltado para Goiás, voltado para 
as questões do nosso País, sempre com muita inte-
ligência. Quero, neste momento, desejar a V. Exª, já 
que também vamos ser ex-colegas como Senadores 
– deixaremos de ser Senadores a partir do final deste 
ano, praticamente, pois V. Exª, novamente, volta ao 
governo de Goiás –, o mesmo êxito ou um êxito maior 
ainda do que teve naquele primeiro momento. A Bahia 
e Goiás também se unem, são Estados fronteiriços. 
E temos que fazer muito ainda pelo desenvolvimento 
dos nossos Estados, principalmente na agroindústria, 
com a união do Estado da Bahia e o Estado de Goiás, 
uma região muito importante para nós, uma fronteira 
agrícola, o oeste da Bahia, tão vizinho de Goiás, que 
se desenvolve em ritmo maior do que a Bahia. Então, 
essa interação entre Bahia e Goiás continua, é per-
manente. Também estaremos sempre à disposição 
de V. Exª, onde estivermos, continuando a nossa vida 
pública, V. Exª no governo de Goiás, e vamos procu-
rar fazer essa caminhada a favor da Bahia e do Brasil. 
Parabéns e sucesso. 

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Muito 
obrigado, querido Governador, amigo, Senador César 
Borges, que governou a Bahia com ideias à frente do 
seu tempo. V. Exª substituía um líder inconteste na 
Bahia, o Senador Antonio Carlos Magalhães, esco-
lhido pelo partido como candidato a governador para 
renovar e dar sequência àquela administração inova-
dora. O oeste da Bahia é o que é hoje graças ao pla-
nejamento estratégico de V. Exª. Luís Eduardo e tantos 
outros municípios do oeste chegaram aos indicadores 
na produção de algodão, de soja e de outros produtos 
graças àquele planejamento. A Bahia ter montadora 
hoje se deve ao planejamento e à lucidez de V. Exª. 
Esta Casa vai perder um Senador produtivo, autor e 
relator de algumas das principais matérias aprovadas 
aqui no período em que V. Exª honrou esta Casa como 
Senador. Obrigado pelo aparte de V. Exª. E tenha em 
mim um amigo e um parceiro lá no Governo de Goiás. 
Muito obrigado.

Bom, me pediram apartes ainda os Senadores 
Papaléo Paes, Augusto Botelho, Neuto de Conto, An-
tonio Carlos Valadares, Valter Pereira, Alfredo Cotait... 
Peço à Mesa, ao meu querido amigo, Presidente Mão 

Santa, colaboração para que eu possa ouvir a todos 
os meus queridos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
minha presença aqui é só para garantir a sua palavra. 
V. Exª, no momento mais difícil, e nós fomos compa-
nheiros nesta Mesa Diretora...

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Eu 
achei que o Senador Flexa Ribeiro não quisesse o 
aparte, mas vejo agora que ele também já está aí se 
inscrevendo.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes. 
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Mar-

coni Perillo, quero dizer que é muita honra tê-lo como 
companheiro do PSDB, é muita honra ter convivido 
com V. Exª nesta Casa, mas, realmente, não considero 
o discurso de V. Exª como um discurso de despedida, 
porque V. Exª está seguindo o caminho do seu Estado, 
para governar com grandeza, como sempre governou, 
o Estado de Goiás. Quero dizer a V. Exª que, com cer-
teza absoluta, o povo do seu Estado está feliz com seu 
retorno, para comandar, como sempre comandou, esse 
Estado tão próspero! V. Exª tem uma contribuição já 
enorme com a prosperidade em que, hoje, o Estado 
de Goiás se apresenta. Por isso, Senador Marconi, fico 
aqui, com minhas palavras, desejando que V. Exª, com 
a jovialidade que tem, com a experiência que tem, com 
a forma humanística que apresenta quando se rela-
ciona com as pessoas, compreendendo as questões 
profundamente sociais do seu Estado, faça um ótimo 
governo, como sempre fez. E sabemos que, aqui, V. 
Exª vai deixar um substituto, o Senador Cyro Miranda, 
que, como V. Exª o fez, vai honrar Goiás, o Estado que 
V. Exª vai governar. Muito obrigado pela sua considera-
ção, pela paciência que teve comigo, pela amizade que 
sempre me dedicou. Quero agradecer a V. Exª e dizer 
que o PSDB se engrandeceu muito com sua vitória em 
Goiás. O Senador Sérgio Guerra teve oportunidade de 
relatar as dificuldades que V. Exª conseguiu vencer. O 
povo de Goiás foi sábio e deu de presente a Goiás V. 
Exª como Governador. Muito obrigado.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sena-
dor Papaléo Paes, já tive oportunidade hoje de presidir 
a sessão, a Mesa, e de tecer minhas considerações 
a respeito do mandato de V. Exª, da importância da 
nossa relação e da nossa amizade. V. Exª, como bem 
disse aqui o Senador Agripino, sempre foi um Senador 
irrequieto, um Senador trabalhador, corajoso e compe-
tente, além de médico humanitário e caridoso, médico 
das pessoas mais pobres do seu Estado. Chegou aqui 
e, com muita humildade, conseguiu o respeito de to-
dos os seus Pares pelos projetos apresentados e pela 
defesa intransigente do seu Estado. Muito obrigado 
por esse aparte.
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Concedo, com muito prazer, o aparte ao Se-
nador Augusto Botelho, meu querido amigo e quase 
conterrâneo.

O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Se-
nador Marconi Perillo, inicialmente, eu gostaria de di-
zer que, em Roraima, tenho muitos amigos goianos e 
que os incluo entre os meus melhores amigos. Como 
médico, eu gostaria de dizer que nossos pacientes que 
fazem tratamentos oncológicos, quando caem em um 
hospital de Goiás, sentem-se mais seguros, sentem-
se mais felizes e são mais bem tratados do que em 
alguns outros lugares. Goiás, na minha área médica, 
destaca-se; lá muitos médicos, inclusive eu, fizeram 
cursos de cirurgias endoscópicas, área da ciência em 
que o Estado está praticamente na ponta, está à frente 
em relação ao Brasil. Falo isso, porque estão falando 
muito da indústria, da criação de gado, da agricultura 
de Goiás. Eu já conhecia V. Exª, antes de vir para cá, 
pelo seu trabalho em Goiás e gostei muito das ino-
vações que fez em seu Governo, com a participação 
dos produtores rurais. Jonas Pinheiro foi um dos que 
falou muito em V. Exª, quando cheguei a esta Casa; 
ele contava sobre suas ações naquele Estado. Sei que 
V. Exª vai fazer um governo brilhante em seu próximo 
mandato, vai superar os oito anos anteriores. Tenho 
certeza de que o povo goiano ficará mais feliz e de que 
V. Exª trabalhará para aumentar as oportunidades de 
melhoria de vida para todos os goianos. Parabéns ao 
povo goiano e a V. Exª! Para encerrar, quero dizer que 
V. Exª era sempre um dos que, primeiro, colocavam o 
nome nesse painel, toda vez em que eu chegava aqui, 
cedo. Parabéns a V. Exª!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Obri-
gado, Senador Augusto Botelho. V. Exª, assim como 
Papaléo, é um médico, um cientista muito preocupado 
com a Medicina Social, responsável por grandes avan-
ços ocorridos em seu Estado. Não é a toa que aqui 
chegou como Senador da República. Agradeço-lhe 
muito a torcida, o carinho, o respeito, a produção le-
gislativa, a assiduidade, especialmente nas Comissões 
às quais eu pertencia, sempre procurando dar quórum, 
colaborando não só para relatar e apresentar bons pro-
jetos, mas também para aprovar projetos de interesse 
público. V. Exª ficará marcado na minha história como 
um Senador amigo, como um Senador que percebi ter 
grande interesse em ver as coisas acontecerem. Se, 
hoje, temos a possibilidade de ver regulamentada a 
PEC nº 29, devemos isso ao trabalho de V. Exª. Muito 
obrigado pelo aparte, que me honra muito.

Concedo a palavra, para o aparte, ao amigo Se-
nador Neuto De Conto, ex-Presidente da Comissão de 
Agricultura desta Casa.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminen-
te Senador Marconi Perillo, eu não me podia furtar a 
cumprimentar V. Exª, iniciando por quando convivemos 
juntos, no mesmo Partido, na Câmara dos Deputados, 
naquelas lutas incessantes na defesa dos interesses, 
principalmente, da redemocratização do País. Aca-
bamos encontrando-nos no Senado da República. 
Estamos muito gratos em poder ver a competência, 
a capacidade, o discernimento, a visão de futuro que 
V. Exª traz a esta Casa, a seus Pares. Por isso, nes-
se pequeno aparte, eu, que venho de um Estado que 
tem o maior complexo agroindustrial da América La-
tina – somos os maiores produtores, principalmente, 
na área de frango e de suínos –, quero ressaltar que 
tenho a oportunidade de ver nossas plantas também 
se instalando em Goiás. São os mesmos empresários 
que levam as mesmas plantas para serem instaladas 
em Goiás, indo ao encontro da produção de cereais, 
da matéria-prima, do milho, da soja. Eles estão indo 
para lá, para que haja uma elevação, um crescimento 
vertical na área da agropecuária. Por isso, quero dizer 
que a sorte só acompanha os bons. É muito difícil um 
mau ter sorte. Por isso, V. Exª, por ser bom, por ser 
competente e por ter visão administrativa, tem a sorte 
que o persegue e que fica junto de V. Exª. Quero, nes-
tas poucas palavras, homenageá-lo, cumprimentá-lo e 
aplaudi-lo, mas quero também cumprimentar, aplaudir 
e homenagear o povo de Goiás, por ter V. Exª como 
Governador. Parabéns!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – 
Muito obrigado, querido e competente Senador Neu-
to De Conto. V. Exª honrou as melhores tradições da 
Comissão de Agricultura nesta Casa, protagonizando 
debates muito relevantes sobre cooperativismo, biodi-
versidade, biocombustíveis, debatendo outras matrizes 
energéticas, infraestrutura, logística, debatendo, enfim, 
o agronegócio ou possibilitando que esta Casa deba-
tesse, com sabedoria e com profundidade, questões 
relativas ao agronegócio brasileiro.

Eu queria revelar a V. Exª que nós, goianos, sem-
pre admiramos os catarinenses, os sulistas, e reco-
nhecemos no povo de Santa Catarina um povo que 
colaborou com as fases cruciais do nosso crescimen-
to e do nosso desenvolvimento. Sem os catarinenses, 
certamente, não seríamos o que somos, hoje, na área 
agroindustrial. Como bem lembrou V. Exª, várias plan-
tas industriais existentes em nosso Estado hoje, espe-
cialmente na produção de alimentos, são oriundas da 
experiência e do sucesso obtido em Santa Catarina.

Muito obrigado pelo aparte. Meu agradecimento 
carinhoso aos empreendedores, aos trabalhadores e 
ao povo operoso do Estado de Santa Catarina e meus 
cumprimentos pelo belo mandato de V. Exª!

369ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



58710 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

Concedo a palavra, para o aparte, ao amigo, Senador 
e ex-Governador de Sergipe Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE) 
– Senador Marconi Perillo, a quantidade de oradores parti-
cipando de sua despedida é o demonstrativo do reconhe-
cimento, no Senado, ao trabalho aqui desenvolvido, à sua 
presença brilhante, integrando, sem dúvida alguma, um 
quadro especial de homens públicos que serviram e servem 
a este País com muito idealismo e com muita coragem. É 
bom a gente ver um político que se elege Senador e que 
pleiteia, mais uma vez, um mandato de Governador do 
seu Estado, aprovado por seu povo, o que significa dizer 
que a comunidade reconheceu sua passagem no Gover-
no do Estado de Goiás como meritória e sentiu saudade 
da sua ação política e administrativa. E, ainda tão jovem, 
com tantos anos pela frente, certamente, V. Exª vai exer-
cer outros cargos eletivos iguais ou até mais importantes, 
porque capacidade não lhe falta. O que mais admiro em 
V. Exª é a constância, é a teimosia, é a obsessão em de-
fender aquilo que V. Exª considera correto. V. Exª fez aqui 
uma oposição destemida, corajosa. Tivemos divergências 
políticas, mas sempre dentro de um clima de respeito e de 
harmonia. Exerceu aqui também um mandato, que nós lhe 
concedemos, de Vice-Presidente do Senado, não desto-
ando sua atuação de suas responsabilidades nem do res-
peito inerente a cargo tão importante. Por isso, V. Exª deixa 
aqui, sem dúvida alguma, muitos amigos. Deixa encravada, 
em cada um dos corações de todos nós, a mensagem de 
um homem de bem, de um homem que trabalhou, que 
fez tudo no Senado Federal para bem representar o seu 
povo e que dignificou, com certeza, o seu mandato de 
Senador. Receba, então, essa carinhosa mensagem que 
lhe estou transmitindo, porque esse é o pensamento que 
escuto entre os colegas que se despediram de V. Exª e 
entre outros tantos que não puderam estar nesta sessão. 
Considere-se orgulhoso! V. Exª sai desta Casa engrande-
cido pelo respeito, pela consideração e pela amizade de 
todos nós. Que Deus o ajude!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agra-
deço, de forma muito carinhosa, ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. Tenho algumas virtudes, alguns 
defeitos e algumas características, e uma delas é ob-
servar as pessoas. E, ao observar o comportamento 
e o trabalho do Senador Antonio Carlos nas muitas 
Comissões de que S. Exª participa, principalmente a 
CCJ, algumas peculiaridades me chamam a atenção: 
primeiro, a assiduidade; depois, a obsessão pela per-
feição nos relatórios e nos projetos; e ainda o carinho e 
o cuidado que sempre teve para aperfeiçoar ou chegar 
à perfeição nos seus relatórios, muitas vezes buscan-
do o consenso, buscando o entendimento. O Senador 
Antonio Carlos Valadares é, certamente, um Senador 
que produz as coisas aqui com muita qualidade, com 

muito respeito aos eleitores que o trouxeram para cá 
e, sobretudo, com muito respeito ao Brasil.

Obrigado pelo aparte de V. Exª e parabéns pela 
liderança que sempre exerceu no seu Partido!

Antes de conceder apartes aos meus colegas Al-
fredo, Cícero, Flexa e, certamente, agora, ao nosso Líder 
Arthur Virgílio, concedo a palavra ao meu querido vizinho 
e grande Senador sul mato-grossense Valter Pinheiro, ou 
melhor, Valter Pereira. Valter Pinheiro foi meu colega.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – É verdade, 
Senador Marconi Perillo. Se alguém me perguntasse 
qual o atributo que marca o meu colega Marconi Perillo, 
eu não vacilaria em dizer: é um parlamentar diligente. 
Essa é a sua marca inquestionável, e isso observei 
em várias ocasiões. Quando estávamos discutindo a 
recriação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco), V. Exª estava presente. Aliás, 
a Bancada de Goiás – é preciso reconhecer – é uma 
Bancada unida. V. Exª, a Senadora Lúcia Vânia e o 
Senador Demóstenes Torres sempre encaram como 
prioridade não só o Estado de Goiás, mas toda a re-
gião geopolítica. Penso que isso engrandece muito o 
mandato de V. Exª. Na Comissão de Infraestrutura, que 
V. Exª presidiu, a diligência também estava presente. 
Tive oportunidade de ser contemplado com várias 
emendas, aprovadas na sua gestão, que beneficiaram 
o meu Estado, mas observei, atentamente, que ali V. 
Exª sempre estava priorizando também o Estado de 
Goiás. V. Exª representou muito bem Goiás, represen-
tou muito bem a Região Centro-Oeste. Mais recente-
mente, quando fui guindado à relatoria do Código de 
Processo Civil (CPC), chamei minha equipe técnica, 
a equipe que me estava ajudando na formulação do 
relatório, e indaguei se V. Exª tinha concluído seu rela-
tório. Eu entendia, perfeitamente, que, de certa forma, 
V. Exª estava sendo prejudicado, uma vez que, candi-
dato a governador em período de campanha eleitoral, 
dificilmente, teria condições de produzir seu relatório. 
De repente, tomei conhecimento de que V. Exª, que foi 
o sub-relator do capítulo relacionado ao processo de 
conhecimento, tinha lá o seu relatório e, mais do que 
isso, tinha apresentado algo próximo de 70 emendas. 
Então, V. Exª, como parlamentar, foi exemplar, como o 
foi também na condição de governador, e é por essa 
razão que V. Exª é reconduzido ao governo do Estado. 
Então, o que lhe posso dizer? Posso dizer-lhe que me 
associo a todas essas homenagens e que tive gran-
des alegrias por tê-lo como companheiro de trabalho. 
V. Exª, como representante da Região Centro-Oeste, 
é um parlamentar diligente, jovem, mas muito respon-
sável. V. Exª engrandeceu as Comissões por onde 
passou e por onde passa, engrandeceu o Senado e, 
com certeza, vai realizar uma boa administração no 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 15 58711 

seu Estado. O que lhe posso desejar? Que seja, mais 
uma vez, muito feliz! Muito obrigado por tudo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Que-
ro agradecer ao Senador Valter Pereira, que teve tam-
bém a responsabilidade histórica de vir para a Casa 
em substituição a um grande Senador, que também 
presidiu esta Casa com muita maestria e com grande 
competência. Mas ele se firmou aqui pela sua com-
petência, pelo seu talento, pela sua diligência – V. Exª 
é muito diligente também – e pelo seu interesse, es-
pecialmente em relação às matérias jurídicas. Com 
preparo, já que veio da área jurídica, colaborou muito 
para o aprimoramento, para a melhoria da nossa le-
gislação brasileira.

Fiquei muito honrado, Senador Valter Pereira, 
quando fui convidado a ser um dos sub-relatores que 
colaborariam com o trabalho de relatoria de V. Exª para 
a feitura do novo Código de Processo Civil.

É claro que eu não posso aceitar sozinho esse 
reconhecimento de V. Exª. Preciso compartilhar com a 
minha assessoria, muito competente, que me auxiliou 
naqueles momentos de limitação de tempo e colabo-
rou comigo: a minha assessoria de gabinete e a nossa 
competente consultoria jurídica do Senado.

Mas eu tive a satisfação, o privilégio, de receber 
essa confiança de V. Exª e do Senador Demóstenes 
para ser o Sub-Relator da área do processo de conhe-
cimento e procurei, de acordo com as minhas possi-
bilidades e também com o conhecimento que adquiri 
recentemente como acadêmico – e, agora, como ba-
charel em Direito –, dar também a minha colaboração 
neste momento tão significativo da vida do País. O 
Senado acaba de aprovar aqui na Casa o novo Có-
digo de Processo Penal – e eu tive o privilégio de ser 
também o Sub-Relator da área de processo cautelar 
– e aprovará, possivelmente amanhã, o novo Código 
de Processo Civil.

Então, cumprimento V. Exª e agradeço o aparte, que 
agrega muito valor a este meu pronunciamento. Muito obri-
gado a V. Exª pela disposição de vir aqui e de aguardar a 
sua vez, assim como fizeram todos os outros.

Eu concedo, com prazer, o aparte ao amigo de muitos 
anos, de uma convivência estreita na área que ele ocu-
pou a vida toda – eu, especialmente, como Governador 
do Estado; uma pessoa que é um referencial na história 
comercial, industrial de São Paulo, especialmente da ca-
pital, o Senador Alfredo Cotait, que tem também uma in-
cumbência dura nesses meses, de substituir um grande 
Senador, o Senador Romeu Tuma. 

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Alfredo Cotait (DEM – SP) – Senador Marconi 

Perillo, primeiramente, comentar sobre o talento, o desem-
penho e o seu trabalho aqui, no Senado, nossos pares já 
o fizeram. Eu preferia falar da nossa convivência anterior, 

principalmente porque eu nutro por V. Exª profundo respeito 
e admiração. Acompanho a sua vida política desde o início 
de seu primeiro mandato como Governador de Goiás. Se 
o senhor foi reeleito agora, é por méritos. Com certeza, o 
senhor terá um desempenho, no Governo de Goiás, até 
melhor do que já teve no passado: mais experiente, co-
nhecedor profundo dos problemas do seu Estado, tenho 
certeza de que o senhor terá realmente uma administração 
exemplar. Portanto, neste meu breve comentário, eu queria 
que o senhor soubesse que nós, no Estado de São Pau-
lo, torcemos muito pela sua eleição. Neste momento, não 
receba só o meu abraço, mas receba o abraço de todo o 
povo paulista. Parabéns, Governador Marconi Perillo!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Muito 
obrigado, querido amigo, Senador Alfredo Cotait. Eu 
vou precisar muito, como Governador de Goiás, do seu 
apoio, não só como Senador da República, mas vou 
precisar do apoio de V. Exª também como empreende-
dor, como homem de visão que é, como líder classista 
no principal Estado brasileiro, o Estado de São Pau-
lo. Com certeza, V. Exª poderá colaborar muito com o 
futuro do meu Estado, que deve muito ao seu Estado. 
Afinal de contas, se somos o que somos, devemos às 
bandeiras paulistas, aos bandeirantes paulistas, ao 
Bartolomeu Bueno da Silva e a outros bandeirantes 
que desbravaram estas terras do Oeste. V. Exª, como 
empresário, como empreendedor que é, competente 
que é, certamente é também um bandeirante. E eu 
vou precisar dessas novas bandeiras para, juntos, 
colaborarmos com o crescimento sustentável do meu 
Estado, numa ação complementar com Gilberto Kas-
sab, Geraldo Alckmim e com todos os paulistas. Muito 
obrigado a V. Exª pelo aparte.

Concedo a palavra ao querido amigo, ex-Ministro, ex-
Governador, ex-Prefeito, Senador amigo Cícero Lucena.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador Mar-
coni, já foi dito muito aqui, mas essas pouco mais de três 
horas com certeza não são suficientes, por mais capazes 
que foram os que me antecederam e os que falarão depois 
de mim para relatar um pouco do seu currículo, da sua 
personalidade, do seu compromisso, da sua preocupação 
com a vida pública. Devo lhe dizer da alegria de ter com-
partilhado esses quatro anos aqui no Senado, embora já 
fosse admirador da sua gestão, da sua pessoa, em função 
de tantos programas inovadores que já foram aqui citados, 
como o Moradia, o Bolsa Universitária, a busca de empre-
ender no seu Estado. Embora um Estado não mais novo, 
mas com um certo tempo de Estado, passou a ser desper-
tado e reconhecido pelo Brasil como uma das potências 
desta Nação, o Estado de Goiás, fruto da determinação, da 
competência e da vontade de V. Exª em fazer pelo Estado. 
Então, só cabe a mim, praticamente, neste instante, dizer 
duas coisas: a primeira, da minha admiração e do meu 
reconhecimento pela sua altivez, pela sua determinação, 
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pela sua coerência, pela sua garra e disposição de lutar e 
lutar com muita energia, com muita brabeza, vamos assim 
dizer, mas também com muita ternura, principalmente para 
conquistar em favor do povo de Goiás. E eu tenho certeza 
absoluta de que essa é a razão maior de que a sabedoria 
desse povo, mesmo enfrentando algumas adversidades 
e alguns interesses fora do Estado, conseguiu lhe colocar 
no lugar de reconhecimento por tudo aquilo que V. Exª já 
fez e, com certeza, fará por Goiás. E, por fim, só cabe a 
mim pedir a Deus para que o proteja, para que o ilumine, 
para que V. Exª continue conquistando o coração e o amor 
dessa terra que tanto ama e do seu povo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Cícero Lucena, eu só posso agradecê-lo pelas 
palavras generosas, animadoras, mas é forçoso reco-
nhecer também a importância de V. Exª para o estágio 
atual de desenvolvimento do meu Estado. V. Exª, como 
Ministro da Integração Nacional, sempre teve forte 
interesse e foi muito colaborativo, especialmente nos 
programas de irrigação existentes hoje em Goiás. V. 
Exª, como Relator, em todos os anos, da parte do Or-
çamento da República, do OGU, relativamente à infra-
estrutura, mas também na área do turismo, sempre foi 
generoso e defendeu, de forma ardorosa, os interesses 
do meu Estado lá na Comissão de Infraestrutura, lá na 
Comissão de Desenvolvimento Regional. Se eu conse-
gui levar talvez uns R$2 bilhões para Goiás, através de 
emendas, consegui aprovar emendas tão substantivas 
para Goiás, tão importantes, eu devo muito à atuação, 
à parceria e ao carinho de V. Exª. Muito obrigado. Es-
pero continuar contando com o seu amor a Goiás e ao 
Brasil, e à Paraíba, aqui, neste Senado.

Concedo a palavra à revelação dessa eleição, 
Senador Flexa Ribeiro.

Todos nós, seus amigos, ficamos extremamente 
felizes por V. Exª não só ter sido reeleito, mas por ter 
sido o mais votado Senador do Estado do Pará.

Eu, já de certa forma, esperava, aguardava isso 
com expectativa, porque V. Exª é um dos mais atuan-
tes, um dos mais ativos Senadores nas Comissões e 
aqui, no plenário.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Meu amigo, Se-
nador Marconi Perillo, V. Exª serve de exemplo para todos 
nós. V. Exª fez referência ao embate eleitoral lá no meu Pará, 
mas, doze anos atrás, muito jovem ainda, V. Exª se elegeu 
Governador. V. Exª serviu de exemplo para o Brasil inteiro 
quando, jovem Deputado Federal, resolveu desafiar nas 
urnas a oligarquia política do Estado de Goiás. V. Exª, que 
não iniciou a disputa eleitoral como favorito, terminou eleito 
pelo povo do seu Estado e, como Governador, fez Goiás 
aparecer no cenário federal. Foram oito anos de cresci-
mento contínuo naquele Estado importante da Federação 
brasileira, fruto de uma administração audaciosa, eficaz e 
competente, como já disseram aqui vários Senadores que 
me antecederam. O Senador Cícero acabou de citar vários 

projetos, vários programas que V. Exª iniciou em Goiás e 
que foram copiados, inclusive, pelo Governo Federal – V. 
Exª foi um dos apresentaram sugestões ao Presidente 
Lula, mas ele hoje, lamentavelmente, não reconhece isso; 
sem sombra de dúvida, ele aprimorou e deu sequência a 
projetos feitos por V. Exª. Eleito Senador para representar 
o Estado de Goiás aqui no Senado Federal, como sempre, 
V. Exª brilhou. Desde os primeiros dois anos, teve destaca-
da atuação como Presidente da Comissão de Infraestru-
tura. Lá travamos embates bastante importantes, e V. Exª 
mostrou sua forma firme de conduzir aquela Comissão, 
fazendo valer o direito da oposição de ter seus requeri-
mentos discutidos e votados. Como 1º Vice-Presidente, 
nesses dois anos últimos, V. Exª não surpreendeu: já era 
uma certeza para todos nós que V. Exª iria conduzir esta 
Casa na ausência do Presidente José Sarney de forma 
correta e disciplinada. E assim fez V. Exª, não se deixando 
intimidar por qualquer tipo de pressão de fora para dentro, 
do Governo sobre o Legislativo. V. Exª honrou como nin-
guém o Senado Federal quando exerceu a Presidência 
e, agora, volta, pelo voto de seu povo, a governar Goiás 
mais uma vez. Não tenho dúvida de que esse seu terceiro 
governo será melhor que os dois outros, pela experiência 
já acumulada e pela passagem desses quatro anos aqui 
no Senado Federal. Conte sempre com o seu amigo Flexa 
Ribeiro aqui no Senado Federal. Quero ser, como já dis-
se, o quarto Senador de Goiás. Estamos com o Senador 
Demóstenes, com o a Senadora Lúcia e com o Senador 
Cyro Miranda, que aqui, a partir do dia 1º janeiro – o nosso 
Governador assume no dia 1º de janeiro, assim como o 
nosso Senador Cyro –, dará prosseguimento ao trabalho 
que V. Exª vem desenvolvendo por Goiás, ajudando o Es-
tado a crescer não só na indústria automobilística, que V. 
Exª colocou no Estado, mas em todos os outros setores. O 
Estado de Goiás hoje tem predominância e representação 
importante no cenário da economia brasileira. Parabéns! 
Que Deus o abençoe nessa nova missão que, tenho cer-
teza, será coroada de êxito.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Mui-
to obrigado, eminente Senador Flexa Ribeiro, reeleito 
por mais oito anos como Senador para ter assento na 
Casa de Rui.

V. Exª tem uma trajetória muito parecida com a 
do futuro Senador Cyro Miranda. Eu quero, a propósi-
to, informar que ele não precisará esperar tanto tempo 
para assumir: é possível que, já no começo da próxi-
ma semana, ele esteja aqui fazendo juramento como 
Senador da República.

A trajetória de V. Exª e a do Senador Cyro são 
muito semelhantes. V. Exª foi importante líder classis-
ta do Estado do Pará, Presidente da Federação das 
Indústrias do Pará, e Cyro Miranda foi, durante mais 
de doze anos, um dos principais líderes do Fórum Em-
presarial e do Fórum de Desenvolvimento Industrial do 
nosso Estado, tendo colaborado enormemente comigo 
quando Governador do Estado. Por toda sua colabo-
ração e dedicação ao propósito de criação de empre-
gos, agregação de receitas ao Estado e promoção da 
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industrialização é que não tive dúvidas em convidá-lo 
para estar ao meu lado quando me candidatei a Sena-
dor da República. Tenho certeza de que ele imprimirá 
aqui, no processo legislativo, a marca da qualidade 
na apresentação de bons projetos, nas relatorias, na 
assiduidade, como V. Exª fez. V. Exª surpreendeu al-
guns, mas não a mim, ao Senador Arthur, ao Sena-
dor Cícero, porque V. Exª sempre esteve presente em 
todas as comissões, debatendo todos os assuntos e, 
principalmente, defendendo com muita firmeza os in-
teresses da sua gente, de seu povo.

Senador Flexa Ribeiro, V. Exª se colocou à dis-
posição para colaborar com o meu Estado. O Estado 
do Pará, o Estado de V. Exª, o meu e alguns outros 
Estados brasileiros enfrentarão o desafio de reformular 
a Lei Kandir, e V. Exª é um especialista nisso. 

Os Estados exportadores brasileiros, desde 1996, 
praticamente carregam nas costas o superávit expor-
tador do Brasil, com a desoneração do ICMS e com a 
acumulação de créditos onerando os cofres dos Estados 
exportadores: além de perdermos com a desoneração 
de ICMS, ainda temos de pagar créditos às empresas 
exportadoras. Isso é injusto. O Brasil, todos os anos, 
comemora superávits, saldos positivos na balança de 
pagamentos, saldos exportadores, mas tudo isso, ao 
longo desses últimos anos, aconteceu às custas dos 
Estados exportadores. Então, competirá a V. Exª, ao 
Senador Cícero e aos outros Senadores que continua-
rão aqui a responsabilidade de fazer justiça aos nossos 
Estados, justiça tributária, justiça fiscal.

Muito obrigado a V. Exª pelo aparte tão carinho-
so e tão amigo.

Concedo, por último, aparte àquele com quem 
aprendi muitas lições de lealdade, de companheirismo 
e de coragem cívica, a um líder inigualável no conte-
údo, nos discursos, a um homem que, quando foi Mi-
nistro, foi um ferrenho defensor do meu governo e do 
meu Estado, a um homem que confiou a mim as duas 
mais importantes missões que coube ao partido nesta 
legislatura: a Presidência da Comissão de Infraestru-
tura e a Primeira Vice-Presidência da Casa – é claro 
que não só ele: eu tive a confiança, e ele também a 
teve, dos nossos pares. 

Aqui no discurso, Arthur, já havia uma palavra 
de agradecimento especial a V. Exª, mas, ao conceder 
este aparte, o último aparte desta noite, eu não posso 
deixar de reconhecer a sua amizade e a sua lealdade 
à minha presença na Casa, como seu colega, e ao 
longo de minha vida. V. Exª esteve comigo quando me 
filiei ao PSDB dezesseis anos atrás, esteve comigo 
nos comícios; em todos os momentos mais cruciais 
da minha vida pública, eu tive a presença sempre leal 
de V. Exª. Muito obrigado. 

Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado, 

Senador Marconi Perillo. A honra é sobretudo minha 
de apartear V. Exª nesse discurso de despedida do Se-
nado, que ainda o reverá entre as missões altas que a 

vida lhe reservará no futuro – quem sabe, entre elas, 
esteja, em algum momento, o retorno à tribuna que V. 
Exª tanto abrilhanta. Eu chamo atenção para alguns 
pontos que julgo essenciais na sua atuação. Primeiro, 
eu não esqueço o Deputado muito jovem que conheci, 
em determinado momento, indo contra uma corrente. 
V. Exª não se conformou com determinado fato e se 
manifestou. Eu observei aquilo com muito respeito, por-
que percebi que era marca de quem tinha capacidade 
de se rebelar e de manifestar sua posição com altivez. 
Eu vi que não era um surfista da opinião pública, um 
surfista de bons momentos. Em seguida, depois, pri-
vando da sua amizade, percebi que V. Exª mantinha 
as suas amizades, as suas lealdades. Por exemplo, o 
Governador Henrique Santillo. V. Exª o defendia com 
palavras, com gestos e, depois, com homenagens pré 
e post mortem, na sua dedicação à família de Henri-
que Santillo. Os seus amigos, pelo que eu vejo ao lon-
go desses 16 anos de convivência muito íntima, são 
os mesmos. V. Exª acrescenta novos, mas não perde 
os antigos. Isso é uma marca que vem do caráter de 
um homem bem formado, cuja família conheço bem, 
conheço bem a partir de seus pais e conheço bem a 
partir de sua esposa e de suas filhas. V. Exª marcou 
sua posição nesta Casa. Antes disso, faço questão de 
dizer que foi V. Exª o primeiro a mencionar a palavra... 
Eu não sei se mencionou a palavra “mensalão”, mas 
V. Exª denunciou aquele esquema escabroso de cor-
rupção com lealdade para o Presidente da República. 
V. Exª não foi a jornal, V. Exª não fez nenhuma intriga 
com qualquer colunista político: V. Exª foi aos ouvidos 
do Presidente da República, que visitava Goiás, e disse-
lhe que havia um esquema escabroso de corrupção 
em seu Governo, certamente à sua revelia. Isso, ao 
invés de garantir para V. Exª a gratidão do Presidente, 
garantiu-lhe algo que deixou o Brasil estupefato, que 
foi um certo horror à figura de V. Exª, o que se revelou 
nesta última eleição. V. Exª foi um daqueles marcados 
pelo Presidente para não obterem a eleição. Um gesto 
pequeno. Um gesto que não engrandece quem o prati-
ca. V. Exª agiu de acordo com sua consciência. Aqui na 
Casa, V. Exª foi, como militante do PSDB, irrepreensível! 
Como Vice-Presidente da Casa, como Presidente da 
Comissão de Infraestrutura, corajoso. Tomou todas as 
atitudes que deveria tomar. Então, se houve um gesto 
nosso, da Bancada e meu próprio, de o indicar, V. Exª 
retribuía isso com lealdade e competência. E as coi-
sas se completam: só lealdade é bom, mas não basta; 
só competência é bom, mas não basta, porque uma 
pessoa extremamente competente e extremamente 
desleal faz aquilo que São Tomás de Aquino chamava 
de colocar a virtude a serviço do vício. É o homem que 
acorda mais cedo para beber mais e bater na mulher. 
É melhor ele dormir tarde para não fazer esse tipo de 
malfeito. Então V. Exª se houve muito bem em momentos 
muito marcantes, polarizadores até, naquela Comissão 
de Infraestrutura, sem deixar de fazer justiça às boas 
pessoas que o Governo mandava e fazendo justiça 
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às más pessoas que o Governo, às vezes, recomen-
dava para cargos em agências reguladoras e outras 
que tais. E veio para mim o ápice da atuação política 
de V. Exª aqui no Senado quando, guindado à Primei-
ra Vice-Presidência da Casa, substituiu o Presidente 
Sarney, com lealdade a S. Exª. Percebo que ele tem 
por V. Exª uma admiração que é crescente. Ao mesmo 
tempo, lealdade a seu Partido. Isso ninguém questiona. 
Lealdade a seu Partido, sem que essa lealdade tenha 
sido conspurcada, em nenhum momento, por qualquer 
ato baixo, porque V. Exª deixou, acima de tudo, a sua 
lealdade ao Congresso Nacional como Presidente da 
Casa. E deu à Presidência uma dimensão tamanha 
que, se é verdade que depois da passagem de V. Exª 
pela Comissão de Infraestrutura, ela passou a ser uma 
Comissão ambicionada pelos partidos no jogo da reno-
vação das Comissões, a Presidência da Casa também, 
a ponto de as leituras nos passarem que, depois do 
cargo de Presidente, que parece destinado, mais uma 
vez, ao Senador José Sarney, o cargo que a segun-
da força da Casa quer não é mais a Secretaria-Geral, 
querem, agora, a Vice-Presidência. Um pouco porque 
perceberam que V. Exª dimensionou politicamente 
e deu tamanho à Primeira Vice-Presidência; não foi 
um Presidente decorativo. E um pouco ou, talvez, um 
muito, porque ficaram, talvez, com receio de alguém, 
com sua independência, com seu caráter, assumir a 
Vice-Presidência (a primeira) e se portar como V. Exª 
se portou: conduzindo, com liderança efetiva sobre a 
Casa, em momentos muito difíceis, os trabalhos legis-
lativos. V. Exª foi vitorioso como Senador, havia sido 
vitorioso amplamente como Deputado e é, sem dúvida 
nenhuma, vitorioso como executivo público na medida 
em que venceu aquela eleição impossível contra o até 
então imbatível Iris Rezende; depois ganhou, com uma 
certa facilidade, a sua segunda eleição; elegeu – aquilo 
me pareceu um milagre, daquele tipo “as lágrimas de 
Nossa Senhora de Lourdes – o seu sucessor. Eu não 
julgava aquilo possível. Pareceu-me, sinceramente, 
um milagre político, e V. Exª cumpriu esse milagre. Es-
tranhamente, seu sucessor afastou-se de V. Exª. Não 
fique apoquentado com isso porque lhe vou dizer algo 
que é de enorme consolo: essa é a história da criatu-
ra que se volta contra o criador. William Shakespeare 
só foi reconhecido como o grande gênio da literatura 
mundial – que nós sabemos e reverenciamos – depois 
de brigar com o seu próprio pai. Não que ele tenha 
procurado brigar com o seu pai para virar um gênio 
reconhecido por nós, apenas o seu gênio só apareceu 
depois de uma briga que ele entendeu necessária e 
inevitável com o seu pai. Aconteceu esse episódio e 
V. Exª, então, sabendo das ameaças todas, enfrenta a 
luta mais uma vez. Eu conheço Goiás, conheço V. Exª e 
conheço o seu adversário. V. Exª teria vencido por uma 
margem muito larga, muito ampla, amplíssima, se não 
tivesse havido tanta interferência, tanto comício, tanto 
falso PAC, tanta falsa obra, tanto dichote, tanto insulto, 
tanta perseguição, tanta dinheirama derramada, teria 

vencido por uma margem muito larga. Mas venceu 
pela margem que lhe foi possível vencer e, ainda as-
sim, enchendo a todos nós de muita alegria e de muita 
satisfação, porque V. Exª cumpriu com o seu dever e 
deu um exemplo ao Brasil de que a independência é 
possível, de que é possível ter coluna vertebral e de 
que é possível servir ao País com a lhaneza com que 
V. Exª saberá tratar a Presidente Dilma Rousseff. Tenho 
certeza de que se ela não o chamou para conversar, 
haverá de fazê-lo brevemente. Não tem nenhum sentido 
virar as costas para um Estado importante como Goi-
ás, e sei que V. Exª não negará apoio na cooperação 
administrativa à Presidente Dilma Rousseff, sem que 
isso signifique V. Exª abrir mão, um milímetro sequer, 
da sua convicção de que faz parte de um governo que 
tem o papel precípuo de fiscalizar o Governo que se 
elegeu. É o equilíbrio da democracia. Afora isto, fica a 
minha saudação ao Senador Ciro e fica aqui a reno-
vação que V. Exª conhece, que é a minha amizade e 
a minha admiração.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Senador 
Arthur Virgílio, antes de sua chegada ao plenário, eu dizia 
que posso ter muitos defeitos, e todos nós os temos, mas 
tenho algumas virtudes. Uma delas é a de não aceitar ser 
cooptável. Essa palavra nunca existiu na minha vida. Eu 
sempre fui altivo, independente, coerente. E essa é uma 
marca de V. Exª, além de muitos outros talentos. Diplo-
mata de carreira da mais alta qualidade, inúmeras vezes 
Deputado, serviu ao nosso Partido como Secretário-Geral, 
como Líder nesta Casa por oito anos, Ministro dos mais 
leais e eficientes do Governo Fernando Henrique, Pre-
feito de Manaus. V. Exª sempre foi respeitado, até pelos 
adversários. Pode ser até que os adversários não gostem 
de V. Exª pela forma corajosa e, às vezes, intransigente 
com que defende suas convicções, seu ponto de vista e 
a sua posição política, mas tenho certeza de que mesmo 
aqueles que trabalharam ou torceram por sua derrota vão 
sentir sua falta.

Num regime de pesos e contrapesos, de freios e 
contrafreios, definido por Montesquieu, um parlamento 
precisa, necessita do debate maduro, do debate culto, 
inteligente, de ideias, necessita de homens e mulheres 
que atuem na vida pública com conteúdo, com discer-
nimento em relação às muitas questões que precisam 
ser debatidas no cotidiano de uma Casa tão importante 
como esta, a mais alta Casa Legislativa do País. 

Aprendi muito ao longo dos anos com V. Exª, que 
não voltou a esta Casa por muitas razões que conhece-
mos. V. Exª certamente enfrentará um vigoroso debate 
na esfera judicial, nos tribunais superiores a partir de 
agora, mas V. Exª cumpriu com o seu dever.

Eu nunca vi, aqui no Senado, um Parlamentar 
para defender com tamanha convicção, com tamanho 
ideal, com tanta dedicação ao seu Estado, como vi V. 
Exª fazer aqui. Vários discursos, todos os dias, defen-
dendo cada milímetro, cada centímetro, cada assunto, 
cada interesse do seu Estado e da sua gente. V. Exª 
defendeu, como poucos, os interesses brasileiros, mas 
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defendeu, de forma específica e com muita contundên-
cia, os interesses do Estado do Amazonas.

V. Exª continuará na vida pública. O Brasil precisa 
de V. Exª, e eu também quero continuar privando da 
sua amizade, da sua lealdade e da sua colaboração. Eu 
já lhe fiz um convite, que está de pé. Se V. Exª quiser 
colaborar com o nosso Estado de Goiás, V. Exª será 
muito bem-vindo, porque agregará valor, acrescentará 
muito ao nosso Estado.

Agradeço, mais uma vez, V. Exª por ter confiado 
a mim essas missões tão importantes aqui na Casa e 
peço apenas mais cinco minutos ao Presidente para 
que eu possa concluir o meu pronunciamento, desde já 
afirmando aqui a minha emoção, a minha alegria com 
tantos apartes de Parlamentares, colegas de todos os 
Partidos com assento nesta Casa.

Continuando o pronunciamento que havia inicia-
do, gostaria de dizer da minha alegria ao representar 
a nossa Casa, o Senado da República, em tantas mis-
sões internacionais, entre as quais a missão à África, 
já referida aqui no início deste pronunciamento quando 
aparteava um Senador do seu Estado.

Entre 2007 e 2008, conseguimos aprovar, no Fun-
do de Desenvolvimento da Educação Básica, emen-
das para o transporte escolar. Como Vice-Presidente 
da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, 
criamos o orçamento participativo. Naquela época, a 
Comissão de Orçamento se fez presente em todas as 
regiões do País para debater, democraticamente, com 
todas as lideranças, com todos os organismos vivos da 
sociedade, de cada uma das regiões visitadas.

Foi lá também, na Comissão de Infraestrutura 
e como Vice-Presidente, que tive a oportunidade de 
assegurar recursos para a continuidade das obras da 
Ferrovia Norte-Sul, notadamente no meu Estado, mas 
também no Estado de Tocantins.

É bem verdade que a Valec é muito bem presidida 
hoje por um goiano ilustre, Dr. José Francisco das Neves, 
que conseguiu, por meio de uma engenharia inteligente, 
viabilizar uma subconcessão à Companhia Vale do Rio 
Doce e, com isso, amealhar, em um leilão de licitação, 
R$1,5 bilhão. Com esses recursos, a Ferrovia Norte-Sul 
pôde ter a sua continuidade. Mas eu também, como Se-
nador e como Presidente da Comissão de Infraestrutura, 
colaborei, ao conseguir a aprovação – na Comissão, e, 
depois, no Orçamento, e, depois, como Vice-Presidente 
da Comissão de Orçamento –, de quase R$400 milhões 
destinados a essa obra importante para a infraestrutura 
ferroviária brasileira.

À frente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
realizamos fiscalizações na execução do PAC, o principal 
projeto de investimentos, de infraestrutura e logística deste 
Governo, a discussão e a aprovação do Plano Nacional 
de Aviação, aqui tão bem destacado pela Senadora Lú-
cia Vânia. Foi um processo que demandou meses, quase 
dois anos. Eu, felizmente, tive a lucidez de convidar para 
relatar aquele projeto um dos maiores especialistas em 
viação pública, em transporte logístico do Brasil, o Sena-

dor Eliseu Resende, que já foi Ministro dos Transportes 
e foi certamente um dos mais importantes ministros dos 
Transportes da história do Brasil.

Fiscalizamos as denúncias de irregularidades na 
Anac, realizamos audiências públicas para avaliar as agên-
cias reguladoras e os mais importantes projetos relaciona-
dos à infraestrutura e à logística no Brasil. Fizemos, como 
Presidente da Comissão de Infraestrutura, dezenas de 
audiências e de debates sobre o papel da independência 
e da autonomia das agências reguladoras e, sobretudo, a 
importância de termos um projeto de aceleração do cres-
cimento que realmente se efetivasse.

Conseguimos culminar os trabalhos na Comissão 
de Infraestrutura com o primeiro grande Simpósio da 
Infraestrutura Brasileira, evento a que estiveram pre-
sentes cinco ministros de Estado, todos os ministros da 
área da infraestrutura logística, e todos os presidentes 
de todas as agências e órgãos reguladores brasilei-
ros, além de associações e de importantes lideranças 
ligadas à infraestrutura no Brasil.

Entre 2009 e 2010, como 1º Vice-Presidente do 
Senado, ocupamos o cargo de Presidente interino em 
dezenas de sessões deliberativas. Colaboramos com 
a aprovação da Lei da Ficha Limpa; criamos, seguindo 
orientação do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudên-
cia para a votação de matérias importantes mesmo 
com a pauta trancada por MPs.

Eu até gostaria de fazer um destaque: eu sempre 
chamei as medidas provisórias de “desmedidas provisó-
rias”, como as chamava o saudoso Ulysses Guimarães. 

É preciso uma reflexão profunda dessa nova 
composição da Casa a respeito da ingerência do Poder 
Executivo nas questões que são atinentes ao Poder 
Legislativo. E a questão das medidas provisórias preci-
sa de uma acurada discussão, de um acurado debate, 
porque elas, efetivamente, diminuem o tamanho e o 
papel do Poder Legislativo brasileiro.

Como 1º Vice-Presidente, colaborei também, de 
forma decisiva, na condução de parte do processo 
de Plano de Cargos e Salários do Senado Federal, 
contando com a assessoria eficiente da Analice e dos 
colaboradores do meu gabinete parlamentar. E apoia-
mos a reestruturação administrativa da Casa com o 
recadastramento dos servidores. 

Acho que deixo aos meus colegas profissionais, 
colaboradores do Senado, esse grande legado. Já 
disseram aqui outros oradores que me antecederam 
da qualidade técnica, do profissionalismo, do amor à 
causa legislativa dos servidores desta Casa. Espero 
ter deixado aqui o meu legado a esses servidores ab-
negados, dando a minha contribuição decisiva para a 
aprovação do Plano de Carreira da Casa. 

Tivemos também a oportunidade de representar 
o Senado em diversos eventos, seminários, debates, 
discutindo temas, tais como o aprimoramento dos mar-
cos regulatórios do setor energético, da navegação 
de cabotagem, do gás, dos setores elétricos, de meio 
ambiente, cultura, educação, aproximação do setor 
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privado com o público, fortalecimento do Legislativo e, 
principalmente, do Tribunal de Contas na sua função 
fiscalizadora de obras. 

Fomos firmes ao rejeitar a CPMF e na defesa 
intransigente da independência, autonomia, altivez e 
respeito ao Poder Legislativo, que tem sido fundamen-
tal para o sistema de freios e contrapesos, tão caro à 
democracia e à República. 

Portanto, Sr. Presidente, seguimos para o gover-
no de Goiás com a tranquilidade e a mesma vontade 
de trabalhar que sempre procuramos demonstrar aqui 
no Senado da República. Seguimos com nossas con-
vicções consolidadas e amadurecidas, certos, muito 
certos, do dever cumprido, rigorosamente cumprido.

O Senador Ciro Miranda, nosso amigo, nosso cor-
religionário do PSDB, que agora assume o mandato, 
de certo fará um trabalho profícuo e dará prossegui-
mento a esse trabalho aqui na Casa. Com a sensatez, 
a sobriedade e a percepção que lhe tem caracterizado 
ao longo da vida, o futuro Senador Ciro Miranda terá 
muito a contribuir e dará muito de si em qualquer uma 
das instâncias do Senado Federal, ao povo brasileiro 
e a esta instituição. 

Deixamos aqui um representante à altura das ex-
pectativas do povo de Goiás, com quem temos a certeza 
de poder contar. Ele, ao lado da nossa querida Senadora 
Lúcia Vânia, do nosso querido Senador Demóstenes, cer-
tamente continuarão colaborando para o aprimoramento 
da nossa legislação e para a viabilização de recursos que 
possam garantir a melhoria da infraestrutura e o desen-
volvimento social do nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é hora 
de partirmos. Parto leve, com a sensação do dever 
cumprido. Antes de irmos, gostaríamos de parodiar a 
poetisa Cora Coralina – a mais importante poetisa de 
Goiás – e dizer que seguimos o nosso caminho pela 
vida pública, semeando as propostas para atender às 
necessidades do povo, porque, no fim, queremos ter 
como colheita o desenvolvimento sustentável, com 
geração de emprego, renda e cidadania. 

Assim, temos certeza de construir uma história 
digna e à altura de nossos cidadãos, sem precisarmos 
passar essa história a limpo.

Obrigado a todos os nobres Pares, que souberam 
nos acolher aqui, na Casa de Rui Barbosa, ao longo des-
ses quase quatro anos de excelente convivência! Obriga-
do aos Senadores da nossa aguerrida bancada da opo-
sição. Obrigado ao Senador Arthur Virgílio pelas lições 
de liderança e firmes convicções. Obrigado ao Senador 
José Sarney e aos saudosos Senadores Jonas Pinheiro, 
Jefferson Péres e Romeu Tuma, além de Antonio Carlos 
Magalhães, pelos ensinamentos de sabedoria e oportuni-
dades, Senadores que já nos deixaram ao longo desses 
últimos anos. Obrigado a todos os servidores do Senado 
Federal, em especial aos do nosso gabinete. Obrigado, 
de coração, a todos os colegas de gabinete, aos colegas 
da Vice-Presidência, da Comissão de Infraestrutura e de 
todas as dependências da Casa, aos colegas, aos com-

panheiros que me ajudaram, que me auxiliaram, como 
integrantes da Comissão do SIS, que me ajudaram a apri-
morar o SIS nesses últimos dois anos, todos eles sempre 
com presteza e muita competência!

Um agradecimento à imprensa pela cobertura 
independente, imparcial, profissional dos trabalhos 
nesta Casa, especialmente levando à opinião pública 
esclarecimentos relevantes, cumprindo o seu papel na 
democracia brasileira. Obrigado à minha incansável 
esposa, Valéria, às minhas filhas, Isabela e Ana Luísa, 
aos meus pais, aos meus irmãos, aos familiares, aos 
meus companheiros de jornada.

Obrigado aos goianos por terem confiado a mim 
o mandato de Senador da República. Obrigado aos 
goianos por confiarem a mim o mandato, agora de 
Governador do Estado de Goiás, a partir de 1º de ja-
neiro. Obrigado por terem confiado a mim quase 8,5 
milhões votos ao longo dessas últimas oito eleições 
por mim disputadas.

Deixo, com leveza e com a tranquilidade, Sena-
dora Lúcia Vânia, do dever cumprido, a cadeira que um 
dia pertenceu a Juscelino Kubitschek, um dos maio-
res benfeitores da história do Brasil, do Centro-Oeste 
e principalmente do meu Estado. Deixo, com emoção 
e com a sensação do dever cumprido, a cadeira que 
um dia pertenceu a Pedro Ludovico Teixeira, um dos 
maiores e mais importantes líderes da história do Brasil 
e o maior líder da história do meu Estado.

Muito obrigado a todos! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Marconi Perillo, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero 
Lucena, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Marconi Perillo, 
o Sr. Cícero Lucena, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Marconi Perillo, os aplausos não são de quem 
está aqui, não são de Goiás, são de todo Brasil!

Estou aqui por determinação do Presidente José 
Sarney. Estava no gabinete dele quando o Líder do 
Governo tinha uma pauta de interesse do Governo, e 
vi a decisão de S. Exª, o Presidente, de que não po-
deria inibir a sua despedida pelos relevantes serviços 
prestados a esta Casa.

Então, ele me determinou que eu estivesse aqui e 
eu vim, em nome do Presidente, garantir o tempo que V. 
Exª desejasse, porque é o mínimo pela gratidão que a 
Mesa Diretora tem a V. Exª. Quero dizer que todos nós 
vimos os apartes ao Marconi Perillo, vitorioso Deputado 
Estadual, vitorioso Deputado Federal, vitorioso Gover-
nador, por duas vezes, e Senador da República.

Mas quis Deus que eu aqui estivesse para dar o 
testemunho. Este Senado sofreu turbulências. E Deus 
não abandona. Havia Golias, Senadora Lúcia Vânia, e 
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Deus disse: “Davi, vai lá e acaba com Golias!” O povo 
dele escravo, convocou Moisés. Aqui houve também 
uma turbulência, um Mar Vermelho violento! E Deus 
me permitiu estar ao lado esquerdo de Marconi Perillo. 
Houve momentos de dificuldades, e eu fui como Ci-
rineu. Mas, aí, ele, não para a surpresa dos que já o 
conheciam, assumiu o Senado. E, hoje, em nome da 
Mesa Diretora do Senado da República e da demo-
cracia, eu agradeço. Venceu as turbulências e volta lá 
para Goiás, mas entrega ao País uma instituição re-
novada e fortalecida.

Ele foi um vibrante Presidente. Foi como Davi, 
foi como Moisés e superou. Eu me orgulho hoje de ter 
estado ao seu lado por muitas e muitas vezes, quando 
substituía o Presidente Sarney e eu o secretariava.

Vi o seu currículo, que nos encanta: homem de 
muita sabedoria. Ele é de uma pressa doida: andou 
pela Faculdade de Ciências Sociais e aprendeu tudo 
que o Fernando Henrique sabia; entrou na Engenharia 
e aprendeu tudo de Engenharia; entrou no Direito e aí 
ele se entregou-se ao seu hábitat, porque é um animal 
político. E aí está, nós vimos, ele tem coragem.

Eu me lembro de Richelieu, que todos nós admi-
ramos. Ele, com o Cardeal Mazarino, dirigiu por 35 anos 
a França, quando o rei era um pouco debilitado, o Rei 
Luís XIII. De cada um que indicava, ele exigia determina-
das qualidades, que eram: coragem, que o Marconi tem; 
competência, que ele tem; lealdade, que ele tem; espírito 
público, que ele tem. Então, V. Exª seria aprovado desde 
os tempos de Richelieu, como o povo aprovou.

Quero crer no seguinte: eu só não lhe desejo uma 
Monica, mas que V. Exª parece muito com o Bill Clin-
ton parece! Bill Clinton foi quatro vezes governador do 
Arkansas – e você vai – e, depois, um extraordinário 

presidente dos Estados Unidos da América. Ninguém 
o superou na economia e na paz. Ele foi o único que 
pegou o palestino, o israelense e abraçou, que pegou os 
católicos e os protestantes na Irlanda – e muito jovem. 
Na primeira vez, Clinton tinha 33 anos. Lá não exigem; 
aqui é porque não permitiram: exigiram 35 anos, e você 
chegou ao governo. E quatro vezes ele governou. Ele 
não muito tempo mais do que V. Exª, porque os pri-
meiros mandatos lá eram de dois anos. E foi aquele 
extraordinário Presidente da República.

Eu, o Brasil e Goiás desejamos que você chegue, 
no futuro, a Presidente do nosso Brasil! Só não lhe de-
sejo, na sua vida, uma Monica: fique lá com a sua Adal-
gisa, a Valéria Jaime Peixoto Perillo, protegendo-o!

Então, essas são palavras de agradecimento a 
ele, que sai. Que chegue aos céus e a Deus as palavras 
de quem preside, neste instante, esta Casa como uma 
prece: ó, Deus, continue abençoando Marconi Perillo! 
Que ele continue forte, bravo e feliz!

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Obri-
gado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em 
virtude de já estar convocada sessão deliberativa extra-
ordinária a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada 
à apreciação do Projeto de Reforma do Código de Pro-
cesso Civil, a Presidência convoca sessão deliberativa 
extraordinária a realizar-se amanhã, às 11 horas e 30 
minutos, destinada exclusivamente à apreciação das 
matérias constantes da Ordem do Dia.

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

É lida a seguinte comunicação:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte comunicação:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Recebido, o expediente lido vai à publicação.

Agora, continuamos com os oradores inscritos 
desta sessão de 14 de dezembro, terça-feira, que é a 
206ª Sessão Deliberativa Extraordinária da 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.

O orador inscrito é o Senador Roberto Cavalcan-
ti, que já está na tribuna e que representa o Estado 
da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu estava quase na tribuna; 
eu estava na boca do túnel!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; Senador 
Marconi Perillo, que nos deixa hoje; Senador Cyro Mi-
randa, que assumirá, em breve, essa cadeira, um gran-
de amigo que trago de longos anos. Bem-vindo, Senador 
Cyro Miranda! Seja bem-vindo à nossa Casa!

Sr. Presidente, hoje, quero falar sobre um mito, 
um herói nacional. E, ao contrário de tantos outros, 
esse está vivíssimo, lúcido e bastante atuante. Trata-
se do homem que encantou o Brasil e o mundo com 
seus desenhos, com o traço inconfundível e irresistível 
de sua arquitetura. Falo de Oscar Ribeiro de Almeida 
de Niemeyer Soares Filho ou, simplesmente, Oscar 
Niemeyer. 

Esse ícone maior de nossa arquitetura completa, 
daqui a três horas e oito minutos, 103 anos. Longevo e 
de personalidade marcante, o maior arquiteto brasileiro 
ainda está em plena atividade profissional, atendendo 
a inúmeros pedidos de projetos para obras espalha-
das pelo mundo inteiro. Niemeyer é um personagem, 
portanto, mundial. 

Sua vida está e será marcada, sempre, pela 
construção da nova Capital brasileira no meio do Pla-
nalto Central. Quem percorre Brasília, antes de ver o 
lago Paranoá ou as asas do Plano Piloto, vê a marca 
de Niemeyer estampada em suas principais e belas 
edificações. Nesta cidade, está seu cartão de visitas, 
o portfólio maior de suas formidáveis criações. Na 
Catedral, no Palácio do Planalto, no Alvorada, neste 
Congresso Nacional, o conjunto arquitetônico de Nie-
meyer é muito mais do que obras de concreto a abrigar 
prédios públicos. Elas configuram a representação má-
xima do sentimento cívico e popular tão caro ao genial 
comunista convicto, que visualizava em seus projetos, 
sempre grandiosos e monumentais, a aproximação do 
povo com sua arquitetura. Certa vez, declarou: “Quando 
me pedem um prédio público, procuro fazer diferente, 
criar surpresa, porque sei que os pobres poderão, ao 
menos, passar e ter um momento de prazer ao ver uma 
coisa nova.” É exatamente isto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, que move o velho mestre criativo: fa-

zer de sua obra um instrumento de contemplação, de 
admiração para aqueles que têm tão pouco acesso à 
beleza estética, à qualidade artística. 

Suas fortes e inabaláveis convicções políticas, 
admiráveis no sentido da resistência de seus ide-
ais, nunca forjaram barreiras à sua criação. Niemeyer 
sempre soube colocar sua obra acima de ideologias 
ou objetivos políticos. Tem consciência de que prati-
ca, por meio de seu oficio e de sua arte, a pequena 
revolução, aquela que não derruba governos nem 
sistemas, mas que oferece à sua gente a libertação 
visual e sensitiva.

Brasília e sua arquitetura inconfundível, nesse 
sentido, representam sua obra e aspiração máxima, 
uma proposta inovadora e absolutamente literária do 
ponto de vista urbanístico e arquitetônico. A despeito 
de seus problemas de expansão e de gestão, como 
qualquer outra cidade moderna, nossa Capital serviu 
de modelo e de maquete para a experimentação cria-
tiva de Niemeyer. 

O Alvorada, por exemplo, é o primeiro palácio do 
movimento moderno, com linhas curvas e todo envolto 
em vidro. A Catedral, com seu simbolismo religioso, 
adornado em vitrais e em formas únicas, rompeu com o 
padrão estético dos tempos tradicionais. O Congresso 
Nacional, com suas cúpulas voltadas para a represen-
tação das Casas Legislativas, consubstancia outra de 
suas máximas preferidas: “A Arquitetura não constitui 
uma simples questão de engenharia, mas uma mani-
festação do espírito, da imaginação, da poesia”, assim 
diz Niemeyer.

Assim é Oscar Niemeyer, Sr. Presidente, senho-
ras e senhores, um personagem que, ao revolucionar 
e transformar a arquitetura, consegue transcendê-la. 
Ser um grande arquiteto não basta para ilustrar sua 
extensa e rica biografia. 

Niemeyer é mais do que um técnico brilhante 
em atividade. É um patrimônio moral e humano que 
temos a obrigação cívica de enaltecer e homenagear. 
Sua centenária existência pontuou todas as décadas 
do século passado.

Ele viu o País crescer assustadoramente, desen-
volver-se, urbanizar-se e projetar-se para o mundo. No 
mundo, testemunhou crises, depressões e períodos 
de euforia; apoiou e combateu governos, regimes e 
ditadores; conviveu com grandes guerras e conflitos 
regionais. Mas, nesses 103 anos, em nenhum momento 
perdeu a dimensão monumental de obra, a ferramenta 
inovadora de sua arquitetura.

Parabéns, Oscar Niemeyer! Muito obrigado por 
nos ter brindado com suas criações geniais, por ter 
elevado o nome do Brasil em todos os seus projetos 
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mundo afora, enfim, por ser um personagem tão im-
portante e marcante em nossa história. 

Nesta tribuna, sob o teto magnífico de uma de 
suas belas obras, saúdo a vida e a obra desse grande 
brasileiro, um dos maiores do nosso panteão. E rogo 
para que sua presença continue a nos iluminar por 
muitos e muitos anos. 

Mais uma vez, e acredito ecoar e antecipar a ma-
nifestação dos colegas: parabéns, Oscar Niemeyer! 

Dedico este pronunciamento ao grande arquiteto; 
dedico-o, enfim, a todos os que abraçaram essa bela 
profissão. Dedico-o, em especial, à minha mulher, a 
arquiteta Sandra Moura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mite-me V. Exª um aparte, Senador Roberto Caval-
canti?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pois não, Senador Suplicy. Concedo, com muita 
honra, um aparte a V. Exª. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ro me solidarizar com a homenagem que V. Exª faz 
ao extraordinário arquiteto Oscar Niemeyer, que, ao 
completar 103 anos, merece o respeito, a considera-
ção e, sobretudo, a admiração de todos nós, brasilei-
ros. Trata-se de uma pessoa que dedicou a sua vida 
para que nós, brasileiros, pudéssemos apreciar o que 
é a arte proveniente de suas mãos, mas que também 
tem uma consciência com respeito à busca da justi-
ça, à busca de podermos viver em solidariedade, em 
fraternidade, com liberdade. Oscar Niemeyer é um 
verdadeiro gigante da construção do Brasil dos nos-
sos sonhos. Os seus traços, por exemplo, fizeram a 
beleza do edifício do Congresso Nacional, inclusive do 
Senado, onde, hoje, estamos falando. Nas vezes em 
que visitei Oscar Niemeyer, saí sempre com palavras 
de admiração. São lições extraordinárias as que esse 
homem nos deixa. Cada um de seus artigos, sempre 
ilustrados com o seu traço, constitui um legado fantás-
tico para todos nós, brasileiros. Meus cumprimentos 
por sua iniciativa. Quero, aqui, também abraçar Oscar 
Niemeyer, juntamente com V. Exª.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço. É um privilégio ter o aparte de V. Exª 
em saudação a esse grande arquiteto, que só perde, 
na verdade, para o Arquiteto da natureza. 

A Senadora Marina Silva, aqui presente, é tes-
temunha disso. A natureza que V. Exª contempla na 
sua terra natal é imbatível. Fora essa beleza de Deus, 
os traços de Niemeyer são, na verdade, imperdíveis e 
marcam o talento de um grande brasileiro.

Agradeço, Sr. Presidente, mais uma vez, o tempo 
e o espaço a mim dedicados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Mesa se associa à homenagem pelo 103º aniversário 
do grande arquiteto brasileiro Niemeyer.

Lembro, na presença da Marina Silva, que é pro-
fessora de Teologia, que está no Livro de Deus que 
àqueles de quem Ele gosta, que Ele ama, Ele dá uma 
longa vida, Antonio Carlos, uma longa vida, e, durante 
todos os anos da vida, a capacidade de exercício da 
sua profissão. Àqueles, ele chama bem-aventurados. 
Então, o Niemeyer é um desses amados, preferidos 
de Deus e bem-aventurado.

Que Deus lhe dê uma longa vida e, durante toda 
ela, a capacidade de exercício de sua atividade pro-
fissional.

Chamamos, agora, como Líder, Antonio Carlos 
Júnior, Líder da Minoria no Senado da República.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, estamos a duas semanas da 
posse da Presidente eleita, Dilma Rousseff. Um mês 
depois, o Congresso, renovado, será empossado. É 
hora de fazermos uma retrospectiva de como chega-
mos até aqui, de pensarmos nas perspectivas do novo 
Governo e, por consequência, também nas responsa-
bilidades da oposição, à qual pertenço.

Não me parece justo especular sobre o futuro, de-
linear tendências, analisar opções ou sugerir caminhos 
sem que esses exercícios estejam assentados em uma 
consistente avaliação do passado, em um retrospecto 
de um período mais longo, em que se busque aferir, 
com equilíbrio, os êxitos e os fracassos das políticas 
adotadas nesses 25 anos do poder civil.

Faço esta advertência porque me parece intole-
rável que o Brasil continue aceitando o vale-tudo re-
tórico que o atual Governo pretende impor ao debate 
político. Por vários expedientes, procura-se adulterar 
a história, tenta-se desvincular os atuais governantes 
de posturas que tomaram quando estavam na oposi-
ção e que foram prejudiciais ao País; busca-se negar 
o mérito dos muitos avanços conquistados por Go-
vernos passados; pretende-se apagar as diferenças 
entre as conjunturas internacionais enfrentadas pelas 
sucessivas gestões que antecederam o Governo Lula, 
tudo isso para interditar o debate racional e fomentar 
o mito de que o Brasil teria, subitamente, a partir de 
2003, se tornado um paraíso sobre as cinzas de uma 
terra arrasada. 

Assim, é preciso sempre relembrar algumas es-
tações da via-crúcis de reorganização econômica e 
institucional que o Brasil trilhou desde o fim do ciclo au-
toritário, em meio a conjunturas internacionais difíceis, 
quando não hostis. As medidas que corresponderam a 
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essa caminhada, como regra geral, sofreram oposição 
virulenta do Partido dos Trabalhadores.

Em primeiro lugar, cito a criação da Secretaria 
do Tesouro Nacional e o fim da chamada conta movi-
mento do Banco do Brasil no Governo Sarney. Ambas 
as medidas marcaram o início da racionalização do 
processo de gestão das finanças públicas no Brasil, 
segregando, de fato, a autoridade monetária da auto-
ridade fiscal. 

No Governo Collor, com a privatização da Usi-
minas e o aumento do grau de abertura da economia, 
dois fantasmas do pensamento inflexível e conservador 
da esquerda brasileira foram desafiados:

– o de que o Estado-empresário teria condições 
gerenciais e financeiras de continuar investindo em 
todos os setores da economia;

– o de que o aumento da competitividade na 
economia brasileira poderia ser atingido com um mo-
delo autárquico e fechado, usando uma estratégia 
que combinasse intervenção estatal e incentivos dis-
cricionários. 

Naquela altura, diversas inconsistências e de-
sequilíbrios se justapunham e ameaçavam levar, a 
qualquer momento, a inflação alta e persistente para 
o nível da hiperinflação aberta. Listo, aqui, apenas 
os mais relevantes: déficits orçamentários crônicos, 
exacerbados por pressões por gastos trazidos pela 
redemocratização; indexação generalizada; baixa con-
corrência internacional; e um sistema financeiro que 
espelhava nossa desordem federativa, onde os bancos 
oficiais estaduais atuavam como sucursais clandesti-
nas e desgovernadas da Casa da Moeda. 

A trajetória inevitável para o desastre só era inter-
rompida, pontualmente, por planos episódicos de desin-
dexação. A eficácia desses planos, entretanto, diminuía 
a cada nova edição, enquanto cresciam a insegurança 
jurídica e o custo político a eles associados. 

No Governo Itamar Franco, nova tentativa de 
estabilização foi concebida e executada pela equipe 
liderada pelo então Ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso: o Plano Real – indiscutivelmente, 
a mais abrangente, sofisticada, ousada e bem condu-
zida experiência de ajuste macroeconômico da histó-
ria do Brasil.

Um fato político da dimensão do Plano Real não é 
obra de um só homem. Um conjunto de circunstâncias 
conspirava, por assim dizer, para que um enfrentamen-
to mais radical da inflação fosse adotado. Entretanto, 
não nos devemos esquecer: nada se faz de grandioso 
sem os grandes estadistas. 

A sociedade estava, de fato, exaurida pelos fra-
cassos dos planos anteriores e não tinha mais ilusões 
com respeito a soluções fáceis e indolores. De outra 

parte, a elite política tinha consciência de que o es-
tado caótico das finanças públicas e do modo como 
se estruturavam institucionalmente não tinha futuro. 
Os políticos foram percebendo que aquela situação 
ameaçava a própria democracia. 

Se o ambiente de então, por um lado, abria opor-
tunidade para soluções inovadoras, por outro, não era 
um bilhete automático para a transição a um modelo de 
gestão macroeconômica mais racional. As resistências 
eram muitas e é preciso, em nome da verdade histó-
rica, relembrar, mais uma vez, a oposição vitriólica do 
PT ao Plano Real.

Um momento de especial dificuldade foi o de 
sanear o sistema financeiro privado e o sistema finan-
ceiro dos Estados. 

As soluções encaminhadas para os dois proble-
mas – por si só, obras de memorável virtuosismo po-
lítico –, o Proer e o Proes, foram estigmatizadas pela 
crítica fácil da oposição da época, que rotulava o Proer 
como privilégio a banqueiros e classificavam o Proes 
como entrega do patrimônio público estadual ao setor 
privado. Nada mais equivocado. O Proer, na verdade, 
foi uma solução de baixo custo para o saneamento da 
parte ineficiente do sistema financeiro privado, que não 
tinha mais condições de existir em ambiente de baixa 
inflação. O Proes, por sua vez, disciplinou e reduziu 
as atividades bancárias dos Estados com a venda e 
privatização de grande parte dos bancos estaduais. 

No primeiro caso, a oposição foi populista e, recor-
rendo a uma simplificação tacanha, tentou caracterizar 
o Governo como defensor do interesse dos banquei-
ros falidos. No segundo caso, se aliou aos interesses 
mais corporativos e mais retrógrados, defendendo a 
manutenção de um autonomismo monetário arcaico 
e irresponsável.

Ainda na seara das finanças públicas e da reorga-
nização federativa do Brasil, sem observar exatamente 
a ordem cronológica, é preciso apontar dois momentos 
de grande importância do Governo Fernando Henrique 
Cardoso: a renegociação das dívidas dos Estados e 
Municípios – e o Senador Mão Santa era Governador 
do Estado do Piauí – e a edição da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. 

No decorrer de seus dois mandatos, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso manteve o programa de 
privatizações, e, por meio dele, promoveu a reestrutu-
ração das telecomunicações no Brasil. As estatais da 
área, capitaneadas pela Telebrás, estavam asfixiadas 
por dívidas e não tinham mais capacidade de gestão e 
de investimento. Seria impossível imaginar o Brasil de 
hoje plenamente servido de telefones fixos, celulares 
e Internet sem o processo de privatização das teleco-
municações. O mesmo se pode dizer do sucesso de 
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privatização do setor de mineração. Para se ter uma 
ideia, apenas a receita tributária advinda da Vale do 
Rio Doce, em 2006, foi vinte e seis vezes superior a 
todo fluxo de dividendos e tributos pagos à União em 
1997, ano da sua privatização. Vejam só! 

Aliás, quando o assunto é privatização, o atraso 
do Partido dos Trabalhadores, ao menos na sua di-
mensão retórica, é incompreensível. Até hoje, em mo-
mentos eleitorais, o partido costuma brandir o tema da 
privatização como um espantalho. Vimos em 2006, e 
vimos agora também em 2010. O PT tem sido ingrato 
ao fazer isso. As receitas externas que garantiram o 
bom desempenho em divisas do País nos últimos oito 
anos são em boa parte responsáveis pela popularida-
de do Presidente Lula. Elas decorreram também do 
crescimento das exportações no setor de mineração 
em que a Vale cumpre papel relevante. Em 1997, as 
exportações totais da empresa foram US$3 bilhões, 
enquanto em 2006 atingiram US$9 bilhões. Quanto ao 
número de empregados, o crescimento foi de 11 mil para 
mais de 55 mil. É inimaginável supor que o aumento 
da produção obtido teria sido possível se a empresa 
continuasse sob o regime de governança estatal. 

Assim, em contraste com o discurso da herança 
maldita tão utilizado pelo Presidente Lula, o que se 
constata ao analisar os números é que o Brasil vem 
se beneficiando dos ajustes macroeconômicos e das 
reformas institucionais e microeconômicas que vieram 
sendo executadas ao longo dos últimos anos.

Como se sabe, raramente os governantes que 
tomam medidas de longo alcance e longa maturação 
colhem os frutos dessas ações. Em geral, os grandes 
beneficiários dessas transformações são os governan-
tes posteriores. A razão é que os benefícios dessas 
medidas são diferidos no tempo, tornando difícil para 
o público leigo perceber que a melhoria do seu bem-
estar no tempo está relacionado à sua adoção. 

Um exemplo interessante dessa regra pode ser 
visto na política de exploração de petróleo do Brasil e 
na relação do Estado brasileiro com a Petrobras. Mu-
danças na estrutura de gestão da empresa e na Lei 
do Petróleo permitiram que a produção de petróleo 
no Brasil saltasse, entre 1994 e 2002, de 690 mil bar-
ris para 1,5 milhão de barris diários. Uma expansão 
de 120%. Entre 2002 e 2009, a taxa de expansão da 
produção se reduziu drasticamente para apenas 33%, 
período em que a produção cresceu de 1,5 milhão para 
2 milhão de barris diários.

Mais interessante ainda é notar que o preço do 
petróleo, no momento dos investimentos necessários à 
expansão da produção, eram mais baixos do que hoje, 
tornando os investimentos necessários ao aumento da 
produção, feitos à época do Governo Fernando Hen-

rique Cardoso, relativamente mais onerosos. Entre 
1995 e 2002, o preço médio do barril do petróleo foi 
de US$20, enquanto o período de 2003 a 2009 foi de 
US$55, uma diferença de preço de 175%. 

Se a taxa de crescimento da produção de petró-
leo do Governo Fernando Henrique tivesse sido igual 
à do Governo Lula, o déficit na conta de petróleo hoje 
teria sido de 800 milhões de barris diários, represen-
tando um dispêndio de divisas da ordem de US$24 
bilhões anuais. 

Esses exemplos de commodities que acabo de 
citar – minério de ferro e petróleo – demonstram como 
o Governo Lula se beneficiou enormemente dos inves-
timentos e das mudanças estruturais promovidos por 
governos anteriores. Sem essas condições prévias, 
contra as quais se bateu quando na oposição, o Pre-
sidente Lula não poderia ter se beneficiado do boom 
das commodities, que coincidiu com o seu período de 
mandato, pois, no modelo anterior, e com níveis de in-
vestimentos insatisfatórios, a produção teria crescido 
pouco, e o aumento das receitas em divisas externas 
teria sido modesto.

Assim como ocorreu no setor de telecomunica-
ção e petróleo, seria possível listar vários conjuntos 
de reformas cuja demora na produção de efeitos dá 
a impressão de que os méritos pelos bons resultados 
que colhemos na economia hoje são derivados exclu-
sivamente da gestão econômica atual. Veja-se o caso 
das reformas microeconômicas do setor de financia-
mento habitacional. A partir de 1995, e até 2001, uma 
série de medidas de lenta implementação e maturação 
foram sendo incluídas no repertório legal e operacional 
do Sistema Financeiro da Habitação. Citarei apenas 
duas: a Lei nº 9.514, de 1997, que instituiu o Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), criou o Certificado de 
Recebíveis Imobiliários (CRI) e introduziu a alienação 
fiduciária, uma forma de garantir menos controversa 
e mais robusta que a hipoteca – esses mecanismos é 
que vão, no futuro, substituir a caderneta de poupança 
como financiamento do Sistema, porque a caderneta 
de poupança não se sustentará no longo prazo como 
fonte de recursos para o Sistema Financeiro da Habi-
tação –; e a Medida Provisória nº 2.221, de 2001, que 
modernizou o instituto da incorporação imobiliária e 
criou o chamado patrimônio de afetação, uma forma 
de garantir ao adquirente de imóvel na planta a pro-
priedade do imóvel em caso de falência da construtora. 
Posteriormente, essas medidas foram aperfeiçoadas 
com a edição da Lei nº 10.931, de 2004. A conjugação 
dessas reformas permitiu a grande expansão do mer-
cado imobiliário, que se seguiu à expansão da renda 
e do emprego a partir de 2003.

383ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



58724 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

O aspecto relevante aqui é demonstrar que há 
sempre um lapso considerável entre reformas insti-
tucionais e a colheita dos seus benefícios. O que me 
preocupa, Sr. Presidente, é que esse raciocínio tam-
bém prevalece na direção oposta. A postergação de 
reformas e o atraso em investimentos cobram seu preço 
com alguma defasagem. Os efeitos da demora em re-
equilibrar os fundamentos da economia e em avançar 
nas reformas não se manifestam de imediato, e, com 
isso, a população não é capaz de avaliar os prejuízos 
que essa postergação irá trazer para o seu bem-estar 
no futuro. A euforia com o crescimento resultante dos 
investimentos passados, a sensação de riqueza provo-
cada pela elevação dos preços de imóveis e de outros 
investimentos, o crescimento do consumo com base 
na expansão mais que proporcional do crédito e a su-
perutilização de capacidade instalada, tudo isso passa 
a impressão para a população em geral de que o cres-
cimento econômico está garantido sem maior esforço. 
Nada mais falso. É nesses momentos de euforia que 
o perigo é maior. A escassez relativa de investimentos 
em relação ao consumo gera pressões inflacionárias 
insidiosas, porque desequilibra oferta e procura.

No momento atual, quando a preocupação no 
mundo é com a deflação, os índices brasileiros de pre-
ços, ao contrário, mostram aceleração. A apreciação do 
câmbio, que, em outras circunstâncias, poderia anular 
essas pressões inflacionárias, não tem sido capaz de 
neutralizar completamente a subida dos preços.

Estamos, neste momento, vivendo uma com-
binação pouco saudável de apreciação do câmbio e 
aceleração da inflação. Sob uma perspectiva estrita-
mente econômica, a elevação da inflação se explica 
principalmente pela subida dos preços dos chamados 
bens não transacionáveis e pelo aumento de algumas 
commodities agrícolas. Contra esses fatores, a valori-
zação do câmbio pouco pode fazer.

Para segurar a alta dos preços, especialmente os 
dos bens não transacionáveis, o Banco Central tende 
a manter elevado o diferencial de juros que o Brasil 
paga em relação aos outros países. A elevação dos 
juros tenderá a apreciar o câmbio e, por consequência, 
a diminuir ainda mais o saldo da balança comercial, 
prejudicando, por fim, nossa competitividade interna-
cional, especialmente da indústria.

Temos uma preocupante inconsistência: o com-
bate à inflação, em certa medida, prejudica nosso 
setor industrial. Essa inconsistência é provocada pela 
necessidade de combater a inflação apenas pelo lado 
monetário, que é um erro que se vem repetindo – é 
um erro até do período pré-Plano Real, mas que se 
vem repetindo –, já que, do lado fiscal, não há uma 

contribuição para que se reduza a demanda agrega-
da, pelo contrário.

Em primeiro lugar, os gastos vêm se expandin-
do a uma taxa superior às receitas, com ênfase nos 
gastos de custeio. Nós já vínhamos falando isso há 
muito tempo. Eu falo isso aqui há quase quatro anos. 
Em segundo lugar, os próprios gastos de investimento 
parecem não obedecer a uma lógica estrita de efici-
ência econômica.

Em vez de tentar melhorar logo o resultado fis-
cal, o Governo tem apelado a manobras contábeis, na 
tentativa de esconder a queda efetiva no superávit pri-
mário, que é a sobra de recursos que o Estado obtém 
para o pagamento de sua dívida total. Diversos inves-
timentos têm sido excluídos dos gastos, o que mas-
cara o valor total dos dispêndios. Mais recentemente, 
o valor da concessão onerosa dos poços do pré-sal, 
mesmo sendo uma receita extraordinária e ainda não 
realizada, foi lançada como receita corrente, inflando 
o superávit primário.

Do lado dos estoques de dívida, as manobras 
também se sucedem. Dívidas emitidas para lastrear 
empréstimos subsidiados ao BNDES são compensadas 
contabilmente com o crédito dos valores a receber no 
futuro pela União, do próprio Banco, em data incerta e 
não sabida, e com expressivo diferencial de custos en-
tre os juros pagos pelo Tesouro ao mercado e aqueles 
que serão pagos pelo BNDES ao Tesouro.

A primeira consequência grave dessas manobras 
é reduzir o grau de transparência das contas públicas: 
a dívida líquida do setor público fica estabilizada, em 
um primeiro momento, mas crescem a dívida bruta e 
a taxa de crescimento da dívida líquida. Apesar de a 
dívida líquida continuar sendo tratada como a variável 
relevante, todo o peso da nova forma de gerir os ativos 
e passivos recai sobre a dívida bruta. Então, a dívida 
líquida, na verdade, acaba sendo uma ficção, porque 
há créditos a receber do BNDES, mas não se sabe 
quanto isso será e quando se vai recebê-los.

A segunda consequência é a redução do grau 
de democracia na discussão orçamentária. A conces-
são de subsídios deve passar pelo Orçamento Geral 
da União e, assim, ser autorizado pelo Congresso. 
Quando os subsídios ao BNDES e, por extensão, aos 
setores produtivos a serem beneficiados são geridos 
por meios de artifícios contábeis, o Congresso é sub-
traído de uma de suas competências constitucionais 
essenciais. Essas operações do BNDES autorizadas 
por medida provisória, quer dizer, com títulos do Tesou-
ro, são um drible no Orçamento da União e um drible, 
consequentemente, no Congresso.

É disso que se trata, Sr. Presidente, a subtração 
de poderes do Congresso. Quem está aqui criticando 
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as manobras contábeis que redundam em subsídios 
opacos para o BNDES não é o acadêmico de finan-
ças, preocupado por devoção à técnica. Aí não estou 
sendo professor universitário. Estou sendo, neste mo-
mento, representante do povo da Bahia no Congresso 
Nacional, que vê esta Casa diminuída em suas prer-
rogativas constitucionais por esses artifícios e que, 
por isso, entende que a democracia está sendo por 
eles violada.

A terceira consequência grave dessas manobras 
é a geração de um inquestionável lucro no balanço do 
BNDES. Como os recursos de que o Banco passa a 
dispor têm um custo muito baixo, a instituição pode au-
ferir boas margens de receita na forma de comissões e 
outras taxas. Mesmo assim, o custo final para o tomador 
dos empréstimos é ainda inferior às taxas de mercado. 
Esse lucro fictício auferido pelo BNDES, por sua vez, é 
contabilizado no superávit primário – imaginem! –, na 
forma de dividendos repassados à controladora, que 
é a União. Ou seja, a manobra é feita para aumentar 
o superávit primário, usando, inclusive de forma con-
denável, essas operações do BNDES.

O resultado desses expedientes é a diminuição 
da transparência e uma redução na eficiência dos 
investimentos. Desse modo, além de os gastos com 
investimentos serem insuficientes, tendem a ser de 
qualidade duvidosa, o que, aliado ao crescimento ver-
tiginoso dos gastos de custeio, forma o duplo problema 
de nossa política fiscal.

De fato, a queda na qualidade do gasto de in-
vestimento pode ser observada por outros indícios, Sr. 
Presidente. É visível o estrangulamento da infraestrutu-
ra viária do País. Portos e aeroportos não conseguem 
há muito suprir a demanda, e V. Exªs sentem isso na 
pele, porque viajam a todo momento. Nas metrópoles, 
especialmente após a expansão da produção de au-
tomóveis dos últimos anos, a mobilidade é cada vez 
mais difícil, lenta e onerosa. Em face de todos esses 
gargalos, percebemos que o Governo, estranhamente, 
tem como prioridade a construção do trem-bala, um 
projeto que tem um custo de implantação indetermi-
nado e baixo retorno social, especialmente quanto ao 
público a ser atendido, e que, certamente, está fada-
do a gerar imensas despesas públicas no futuro, pois 
não se sustentará somente com a cobrança de tarifas 
dos usuários.

Em resumo, Sr. Presidente, o Governo do Presi-
dente Lula foi beneficiário de uma longa trajetória de 
reorganização do Estado e das finanças públicas, uma 
caminhada empreendida por sucessivos governos, com 
destaque para o Plano Real e para o verdadeiro pacto 
federativo, que resultou do Proes, da renegociação das 
dívidas dos Estados e Municípios e da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal. Foi ainda herdeiro da maturação de 
investimentos de longa duração, de um conjunto de 
reformas microeconômicas que permitiram um grande 
salto da produtividade em muitos setores da economia 
e, finalmente, foi bafejado por uma conjuntura econô-
mica internacional excepcionalmente favorável.

É preciso dizer que o Presidente Lula adminis-
trou com sabedoria e talento essa herança bendita 
por um bom tempo. Manteve os fundamentos herda-
dos da política macroeconômica anterior; concedeu, 
a exemplo do seu antecessor, a autonomia de fato ao 
Banco Central; e manteve, contrariando o programa e 
tendências do seu partido, o regime de metas de in-
flação e de câmbio flutuante. 

Mas, assim como se critica o primeiro mandato 
do Presidente Fernando Henrique por uma suposta 
fragilidade na política fiscal, é forçoso reconhecer que 
o desempenho do Presidente Lula não foi satisfatório 
nesse campo em seu segundo mandato. O Governo, 
ultimamente, está gastando mais e gastando mal. As 
consequências desse desequilíbrio fiscal começam a 
se manifestar agora de maneira mais visível no dife-
rencial entre os índices de inflação do Brasil e os do 
resto do mundo.

Cabe aqui fazer uma avaliação retrospectiva so-
bre o suposto relaxamento fiscal do primeiro governo 
FHC. Como se sabe, o Plano Real foi se consolidando 
politicamente na medida de seu sucesso prático. Ta-
manhos eram os desafios de reorganização do setor 
financeiro, das finanças públicas e do pacto federa-
tivo naquela altura que a obtenção de um superávit 
fiscal expressivo seria mais um item a sobrecarregar 
uma agenda já excessivamente tensionada. E, princi-
palmente, tensionada frente a uma oposição que não 
costumava moderar suas táticas de curto prazo em 
benefício dos interesses de longo prazo do País.

O próprio sucesso do Plano Real na contenção 
da inflação inercial reduziu o espaço de manobra das 
administrações públicas para diminuir suas despesas 
de pessoal, que, antes do Plano, sofriam perda real 
contínua em razão da própria inflação corrente. Como 
esse exemplo ilustra, é necessário lembrar que, no re-
gime trazido pelo Plano Real, o setor público não mais 
contava com o imposto inflacionário. O equilíbrio fiscal, 
portanto, tinha um custo político adicional: era preciso 
criar novas receitas ou cortar despesas – que deixaram 
de ser reduzidas pela inércia inflacionária.

Esses constrangimentos, entretanto, não esta-
vam presentes no segundo mandato do Presidente 
Lula. O ajuste fiscal já tinha sido implantado no segun-
do Governo Fernando Henrique e foi aprofundado no 
primeiro Governo Lula. O crescimento acelerado da 
receita, em consequência da expansão da economia, 
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tornava ainda muito mais fácil, do ponto de vista polí-
tico, a manutenção do equilíbrio fiscal.

Por essa razão é que deixamos aqui registrada 
a nossa inquietação com a rápida deterioração fiscal 
a que assistimos no segundo mandato do Presidente 
Lula, até mesmo considerando o inegável talento po-
lítico do Chefe do Executivo.

Por fim, considerando o estado atual da economia 
brasileira e os desafios impostos pela nova conjuntura 
mundial – marcada por maior incerteza e, provavelmen-
te, por menor taxa de crescimento nos próximos anos 
–, é que gostaria de propor algumas ideias sobre o que 
deveria ser buscado pelo próximo governo, o Governo 
da Presidente Dilma, para que o Brasil mantenha taxas 
razoáveis de crescimento, com distribuição de renda e 
sem perda de nossa competitividade industrial.

Em primeiro lugar, é preciso uma urgente infle-
xão na política fiscal. Os gastos de custeio – insisto, 
Sr. Presidente – subiram de forma indiscriminada e 
injustificável nos últimos anos. É preciso reduzir esses 
gastos como proporção do PIB, mesmo que isso vá 
contra a base social do governo.

Os sinais de crescimento da inflação interna, mes-
mo diante da apreciação do câmbio e de um ambiente 
mundial de deflação ou inflação moderada, são extre-
mamente preocupantes. O Banco Central não pode ser 
deixado sozinho com a tarefa de reduzir a inflação. A 
opção de elevar as taxas de juros nominais – que é o 
que cabe à autoridade monetária – acaba por valorizar 
mais ainda o câmbio real, reduzindo nossa competiti-
vidade externa, especialmente nos produtos de maior 
valor agregado. Essa é uma ameaça grave ao nosso 
futuro como nação competitiva e uma razão a mais para 
que a política fiscal seja a arma mais importante daqui 
em diante no combate à inflação. A política monetária 
não pode fazer milagre sozinha. A política fiscal tem que 
ajudar. Aliás, tem que comandar o processo. A política 
monetária é um fator de ajuste fino, que vai auxiliar a 
política fiscal. Já o aumento dos compulsórios signifi-
ca a imposição de um imposto sobre a intermediação 
financeira, elevando o spread bancário.

É preciso também, na área fiscal, melhorar a qua-
lidade do investimento. Eu citei o caso do trem-bala, um 
investimento que parece não preencher os requisitos 
para acarrear os recursos escassos hoje existentes 
para a infraestrutura. Mas ele é só um exemplo entre 
muitos. O problema está na estrutura decisória. 

Há uma série de entraves no caminho da melhoria 
da qualidade do investimento. Um deles é certo ranço 
ideológico que ainda persiste em setores do governo 
contra o capital privado. Sem o concurso maciço do 
investimento privado, não será possível expandir a 
infraestrutura brasileira, especialmente a de portos e 

aeroportos, no ritmo requerido pelo aumento da de-
manda. Mas, para atrair o capital privado, é necessário 
um bom marco regulatório e respeito às regras.

A queda consistente das taxas de juros brasilei-
ras é necessária exatamente para que seja possível 
criar instrumentos de financiamento privado de longo 
prazo. Havendo esses instrumentos, não será mais tão 
decisiva a atuação discricionária do BNDES e de outros 
agentes estatais na determinação dos investimentos.

Inclusive, justiça seja feita, o Ministério da Fa-
zenda vem estudando esse assunto. O Secretário de 
Política Econômica, Nelson Barbosa, tem se dedica-
do a isso. E isso é importante para eliminar a questão 
dessas operações do BNDES, que não são... O BN-
DES tem que ir ao mercado, e a intenção do Governo 
é essa. Esperamos que isso continue, porque é um 
bom caminho.

Por mais competentes e bem-intencionados que 
sejam os gestores dessas instituições – e essa é mi-
nha opinião –, a alocação de recursos pelo Estado 
está sempre condicionada por variáveis estranhas à 
eficiência econômica. É preferível que se abra espaço 
para instrumentos de mercado de financiamento de 
longo prazo, dando ao BNDES um papel indutor e de 
suporte, e liberando-o para oferecer crédito de longo 
prazo preferencialmente para o investimento das em-
presas de pequeno e médio porte. 

Dois outros temas que devem merecer um trata-
mento inovador são os tributos e a educação. A estrutura 
tributária brasileira, fortemente baseada em impostos 
em cascata e punitiva de investimentos, é um entrave 
importante à nossa competitividade. Se nós não avan-
çarmos nessa área, estaremos condenados a um papel 
subsidiário na economia mundial e seremos excluídos 
dos segmentos mais rentáveis, mais competitivos e 
que incorporam mais tecnologia. 

Em relação à educação, é inegável que o Brasil 
já obteve resultados importantes no que diz respeito 
à inclusão. As taxas de escolaridades de todas as fai-
xas etárias cresceram nos últimos anos, o que, aliás, 
é ma tendência de pelo menos três décadas. Entretan-
to, essa inclusão é, na melhor das hipóteses, parcial, 
porque não está associada a um nível de qualidade 
aceitável. 

As avaliações nacionais e internacionais apontam 
para um fraco desempenho de nossos estudantes. Na 
semana passada, o exame Pisa, da OCDE, revelou 
ainda fato mais grave: aumentou a distância no apren-
dizado entre estudantes das escolas privadas e das 
escolas públicas. Enquanto o País despende energia 
no dilema da política de cotas para o topo da pirâmide 
educacional – violentando princípios constitucionais e 
as noções de mérito e igualdade –, o Governo permite 
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que a desigualdade se aprofunde em escala industrial 
na base da pirâmide. Esse processo deve ser interrom-
pido imediatamente. 

Em geral, nosso sistema de educação não incen-
tiva as melhores práticas e os melhores profissionais, 
porque está mais de acordo, em todos os níveis, com 
a tradição do Estado brasileiro de valorizar meios e 
procedimentos e não fins e resultados. 

Na verdade, o diagnostico da educação no Brasil, 
com algumas adaptações, vale também para outras 
áreas, como a saúde, por exemplo. O padrão é mais 
ou menos repetitivo. Temos um Estado que tributa bas-
tante, que tem uma presença extensiva na vida dos 
cidadãos, mas que é pouco eficiente na prestação de 
serviços e é incapaz de devolver à sociedade, na for-
ma de bem-estar, os tributos arrecadados. 

Em parte, essa dificuldade está ligada à já referi-
da tradição do Estado brasileiro de se ocupar mais de 
meios do que de fins, de se dedicar mais à fiscalização 
de rotinas do que à avaliação de resultados. Embo-
ra haja formidáveis limites constitucionais e jurídicos 
para que essa cultura seja superada, há experiências 
exitosas que contrariam essas tendências esclero-
sadas e burocráticas e que devem ser exploradas já. 
Alguns Estados têm adotado critérios diferenciados 
de remuneração segundo o mérito e de acordo com 
resultados, premiando o trabalho, a criatividade e a 
excelência. Essas experiências devem ser estudadas 
e disseminadas pelo País, mesmo sabendo-se que 
grandes resistências de origem corporativa e sindical 
serão encontradas.

Sr. Presidente, gostaria de finalizar esta avaliação 
sublinhando, mais uma vez, minha crença na necessi-
dade de melhorar a gestão fiscal no Brasil. Se adotar-
mos uma política de redução paulatina de gastos de 
custeio e de desoneração tributária do investimento e 
promovermos reformas microeconômicas que permitam 
o surgimento de um dinâmico mercado de crédito de 
longo prazo no País, teremos as condições necessá-
rias para o aumento permanente do investimento como 
proporção do PIB e também de suas qualidades.

Essas medidas têm que ser complementadas 
por uma melhora contínua e consistente da educação, 
que deve ser dirigida para a obtenção de resultados e 
a promoção do mérito.

O desafio à frente da oposição é este: demonstrar 
que o vetor das políticas adotadas nos últimos anos 
do Governo Lula, longe de se constituir, como propala 
o Presidente, em passaporte para o desenvolvimento, 
tem sido a dilapidação lenta e sistemática do capital 
duramente acumulado pelo País.

Cabe à oposição não hesitar em assumir seu 
papel crítico e, ao defender sem medo sua história e 

suas convicções, defender os interesses do Brasil e 
de nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que 
me foi concedido. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu Ofício do Presidente nº 423/2010/
CMO, do Presidente da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, Deputado Waldemir 
Moka, comunicando pedido de afastamento da Senado-
ra Ideli Salvatti da Relatoria-Geral do Projeto de Lei nº 
59, de 2010-CN, que estima a receita e fixa a despesa 
da União para o exercício financeiro de 2011. 

Comunica ainda a designação da Senadora Serys 
Slhessarenko como Relatora-Geral do projeto supra-
citado. 

Aqui está o ofício, anexo, assinado pelo Depu-
tado Waldemir Moka, ao Exmº Sr. Presidente José 
Sarney.

É o seguinte o ofício:

Of. Pres. nº 423/2010/CMO

Brasília, 13 de dezembro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto encaminha cópias de carta renúncia da Re-
latora-Geral do Orçamento e Ofício de designação da 
Senadora Serys Slhessarenko

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Dirijo-me a Vossa Excelência com a desígnio de 
comunicar a essa Presidência, o pedido de afastamento 
da Senadora Ideli Salvatti (PT/SC) da Relatoria-Geral 
do Projeto de Lei nº 59/2010-CN (PLOA para 2011), 
fato sucedida em 9 de dezembro do ano em curso.

Informo, ainda, a designação da Senadora Serys 
Slhessarenko (PT/MT), em substituição a Parlamentar 
afastada. Seguem anexas as cópias dos documentos 
que deram origem as ocorrências objeto da manifes-
tação desta Presidência.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Waldemir Moka, Presidente. 

Ofício nº 152/2010-GSISAL/APJr

Brasília, 9 de dezembro de 2010

Exmº Deputado Waldemir Moka
DD. Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Congresso Nacional

Senhor Presidente,
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Eu, Senadora Ideli Salvatti, dirija-me a Vossa Ex-
celência a fim de comunicar minha renúncia a frente do 
cargo de Relatora-Geral do Projeta de Lei Orçamentária 
para 2011 (PLOA para 2011). Tenha a esclarecer que 
o motivo que me levou a tomar tão importante decisão 
e o fato de ter sido, na tarde de ontem, 8 de dezembro, 
convidada pela Presidenta Eleita Dilma Rousseff para 
o cargo de Ministra de Estado do Ministério da Pesca 
e Aquicultura. Em face das tarefas que a relataria do 
Orçamento exige, é necessário que me afaste das ati-
vidades de tão nobre cargo para que possa me dedicar 
integralmente a preparação para minha futura função, 
à qual desempenharei tão honradamente ao lado da 
Presidenta eleita Dilma Rousseff.

Atenciosamente, – Senadora Ideli Salvatti (PT/
SC), Líder do Governo no Congresso Nacional.

Of. Pres. nº 422/2010/CMO

Brasília, 13 de dezembro de 2010

A Sua Excelência a Senhora
Senadora Serys Slhessarenko
Senado Federal
Assunto: designação para o cargo de Relatora-Geral 
do Projeto de Lei Orçamentária para 2011.

Senhora Senadora,
Em atendimento ao disposto no art. 16 da Reso-

lução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008, 
ambas do Congresso Nacional, dirijo-me a Vossa Exce-
lência a fim de comunicar sua designação para exercer 
o cargo de Relatora-Geral do Projeto de Lei nº 59/2010-
CN (PLOA para 2011), conforme indicação encaminha-
da a esta Comissão pelo Senador Aloizio Mercadante, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, através 
do Ofício nº 80/2010 – GLDBAG, de 9-12-2010, em 
substituição a Senadora Ideli Salvatti.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Waldemir Moka, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
expediente vai à publicação.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

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

É lido o seguinte:

Ofício CDHC nº 10/2010

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa 

Excelência que o Conselho da Comenda de Direitos 
Humanos Dom Hélder Câmara, em sua 1ª reunião de 

2010, ocorrida hoje, elegeu para a Presidência e Vice-
Presidência os Senhores Senadores Marco Maciel e 
José Nery, respectivamente.

Comunico, outrossim, que nesta mesma reunião, 
o Colegiado, após apreciar os 16 (dezesseis) currícu-
los com indicações ao Prêmio, escolheu as 05 (cinco) 
personalidades que serão agraciadas com a Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. São elas:

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Ex-
celência a expressão do meu apreço e distinta con-
sideração. – Senador Marco Maciel, Presidente do 
Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 12/2010-LUTZ

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa 

Excelência que o Conselho do Diploma Muher-Cidadã 
Bertha Lutz, em reunião ocorrida hoje, após apreciar 
os 13 (treze) currículos com indicações ao Prêmio, 
escolheu as 5 (cinco) personalidades que serão agra-
ciadas com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em 
sua 10ª premiação. São elas:

Comunico, ainda, que o Conselho deliberou pres-
tar homenagem in memoriam à Srª Ana Maria Pacheco 
de Vasconcelos.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Exce-
lência a expressão do meu apreço e distinta considera-
ção. – Senador Marco Maciel, Presidente do Conselho 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício lido vai à publicação. 
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Agora, convidamos para usar da palavra o Sena-
dor Eduardo Suplicy, ao tempo em que anunciamos o 
Senador Alfredo Cotait, em seguida.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço, Senador Mão Santa. Tenho a certeza de 
que todos nós, Senadores, queremos agradecer a sua 
disposição. 

Fico pensando em sua esposa, Adalgisa, que 
deve sempre pensar como o Senador Mão Santa tem 
uma paciência e uma energia simplesmente extraor-
dinária, sempre atencioso em ouvir os seus colegas 
que, muitas vezes, desde o inicio da tarde, gostariam 
de usar da palavra. 

Agradeço essa sua disposição e gentileza para 
comigo e tantos colegas.

Sr. Presidente, quero primeiro dar um abraço, 
cumprimentar e transmitir à Presidenta eleita Dilma 
Vana Rousseff felicidades, muitas felicidades pelo seu 
aniversário hoje. Lá, em Porto Alegre, junto à sua filha, 
que possa a sua neta, que chegou durante este ano de 
campanha, proporcionar-lhe mais e mais alegrias.

Tenho a convicção de que o nascimento da neta 
da Presidenta Dilma Rousseff foi um dos fatos mais 
importantes que contribuíram, também – pela manei-
ra como ela deu as boas-vindas a sua querida neta 
–, para que as pessoas melhor a compreendessem e 
percebessem seu sentido humanitário, de uma mãe que 
quer tão bem cuidar do povo, da Nação brasileira.

Sr. Presidente, recebi hoje uma carta do Sr. José 
Celso Martinez Correa, a respeito de um problema sé-
rio, que ocorre no âmbito do Teatro Oficina.

Em decorrência dessa carta, encaminhei à Exmª 
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, 
Srª Nilcéa Freire, assim como ao Sr. Otávio Frias Fi-
lho, Diretor de Redação da Folha de São Paulo, e ao 
Sr. Ruy Mesquita, Diretor de O Estado de S. Paulo, a 
seguinte carta:

Ao cumprimentá-los cordialmente solicito 
a vossa atenção para a mensagem eletrônica 
que recebi do Sr. José Celso Martinez Cor-
rea, Diretor do Teatro Oficina, a qual elucida 
os transtornos causados por conta de uma 
decisão judicial. 

Na mensagem, o Sr. Celso esclarece que, 
por conta do ajuizamento de ação de guarda 
de menor, a Srª Elaine Cezar, Diretora de Ví-
deo do Teatro Oficina, se viu, sem apresentar 
defesa, destituída de seu pátrio poder e longe 
de seu filho Theo, de 3 anos.

No mesmo sentido, no intuito de tentar 
comprovar indevidamente as razões pelas 
quais o pai deveria ficar com mo menino Theo, 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
no papel do magistrado responsável pela Vara 
de Família em que ficou alojado o processo de 
guarda, aceitou o pedido e determinou a apre-
ensão de todo o material do Teatro Oficina.

Não obstante o Teatro Oficina se encon-
trar no limiar de apresentar a peça “Dionizíacas” 
[o que acontecerá a partir do próximo dia 17, 
sexta-feira, por quatro dias], todo o material 
de 30 anos do teatro foi apreendido, sob a 
suposta alegação de que a Srª Elaine estaria 
produzindo material pornográfico.

Assim, neste momento, o Teatro Oficina 
encontra-se desprovido dos meios necessários 
a continuar o seu funcionamento, e a Srª Elaine 
encontra-se em Unidade de Terapia Intensiva, 
dados os dissabores de ter sido injustamente 
privada do convívio concomitante de seu filho 
e de seu trabalho.

Pelo acima exposto, solicito os vossos 
bons préstimos no sentido de adotarem as 
providências que julgarem cabíveis a tornar 
públicas as consequências nefastas da deci-
são judicial e auxiliar, da melhor forma, a Srª 
Elaine Cezar.

O abraço.
Senador Eduardo Suplicy”

Ora, Sr. Presidente, o ex-marido da Srª Elaine 
Cezar, o pai, às vezes tomado por sentimentos em re-
lação ao que acontece com a atriz, que tem hoje outro 
companheiro, e em decorrência de ser também ator e 
de estar no Teatro Oficina, tomado de um sentimento 
indignado, resolveu, com isso, realizar uma ação que 
pode ser de grande prejuízo para este menino de três 
anos de idade, o Theo.

Dando conta de que vou anexar a carta de José 
Celso, eu gostaria de transmitir à Juíza ou ao Juiz que 
tomou essa decisão que levasse em consideração o 
desespero dessa mãe, que, inclusive, foi hospitali-
zada e que está na UTI em decorrência do fato de a 
Justiça ter determinado o afastamento de seu filho de 
seus braços, de sua companhia. É muito importante 
que um Juiz da Vara da Família possa considerar as 
consequências de tal decisão e, ademais, da outra 
decisão de ter sido apreendido todo o material dos 
mais de trinta anos do Teatro Oficina. Na verdade, são 
52 anos de trabalho. Por exemplo, as extraordinárias 
exibições da peça a que assisti, Os Sertões, que tem 
seis atos, cada um com mais de seis horas, tudo isso 
em vídeo foi apreendido, como também todo o material 
que significará a possibilidade de exibição e filmagem 
das quatro peças que serão apresentadas no Teatro 
Oficina nos próximos dias 17, 18, 19 e 20.
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Sr. Presidente, quero aqui fazer uma pequena 
correção, pois quero mencionar o neto Gabriel da Pre-
sidenta Dilma, fazer a correção nas notas taquigráficas, 
pois eu havia mencionado neta e ela, efetivamente, 
teve um neto, Gabriel.

Sr. Presidente, assinalo dois requerimentos.
Nos termos do art. 40, §1º, inciso I, do Regimento 

Interno, a necessária autorização para desempenhar 
missão no exterior como representante do Senado 
Federal, a convite do Royal Flemish Theater, em Bru-
xelas, na Bélgica, pois, na ocasião, participarei de um 
debate com o professor Philippe Van Parijs, da Uni-
versidade Católica de Louvain e da Universidade de 
Harvard, acerca da Renda Básica de Cidadania como 
instrumento para combater o crescimento mundial da 
pobreza, que ocorrerá no dia 21 de dezembro; como 
também, a convite do Embaixador da Autoridade Pales-
tina, estarei em Belém para assistir à Missa de Natal, 
ali onde nasceu Jesus. Em cumprimento ao disposto 
ao art. 39, inciso I, comunico que me ausentarei do 
País de 20 a 31 de dezembro para essa finalidade, 
sem ônus para o Senado Federal. 

Da mesma maneira, de 19 a 26 de janeiro, a 
convite da Caisse de Depôt, no Marrocos, irei ali pro-
ferir palestras sobre a experiência brasileira na imple-
mentação de programas de transferência de renda e 
como contribuem para a redução da desigualdade e 
da pobreza. 

Assim, solicito autorização para sair, em ambos 
os casos, sem ônus para o Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Convidamos agora para usar da palavra o Se-

nador Alfredo Cotait. S. Exª é do DEM e representa o 
Estado de São Paulo.

O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
caro Presidente, Senador Mão Santa, caro amigo, 
Senador Suplicy, quero hoje fazer um comentário, ao 
assumir a tribuna, sobre a necessidade de o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o 
MDIC, se dividir, criarem-se, na verdade, dois Minis-
térios: um de Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 
e, outro, de Comércio Exterior. Isso porque, meu caro 
Presidente, a aglutinação ou o desmembramento de 
ministérios é uma questão recorrente ao início de cada 
administração federal.

Afinal, assim como a lei de um país, a estrutu-
ra do Poder Executivo deve acompanhar a evolução 
da sociedade, assim como a conjuntura do País e as 
prioridades de governo.

O atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – MDIC, como é conhecido – é o 
sucessor da pasta criada há nada menos que 50 anos 
atrás, em 1960, como o Ministério do Trabalho, Indús-
tria e Comércio. Desde então, o amadurecimento da 
questão trabalhista no Brasil levou à especialização da 
matéria, que se desvinculou do Ministério original. O 
Ministério remanescente, o da Indústria e Comércio, 
perdurou até 1999, ao agregar legitimamente temas 
como o desenvolvimento econômico e o comércio ex-
terior, formulação que mantém até nossos dias.

Passados onze anos, Sr. Presidente, o Brasil hoje 
vive como nunca uma expectativa real de se tornar fi-
gura de proa na comunidade internacional. Já inserido 
entre as maiores economias mundiais, o País surge da 
crise econômica mundial como virtual baluarte de uma 
nova ordem, que lhe renderá prerrogativas de influên-
cia tanto política quanto econômica no concerto das 
nações. Nessa trilha, encaramos de frente o grande 
desafio da distribuição da renda, do desenvolvimento 
sustentável, do progresso inclusivo e da erradicação 
da pobreza, aprimoramento cientifico e tecnológico, 
todos esses temas transversais, que implicam na ação 
coordenada de outras áreas do Poder Público Federal, 
todos esses temas igualmente pertinentes ao domínio 
de um “Ministério do Desenvolvimento” propriamente 
dito, afeto às políticas de organização e articulação de 
organismos que lhes são subordinados, tais como a 
Suframa, o INPI, o Inmetro, o BNDES, entre outros. 

Enquanto isso, a disciplina que um dia se cha-
mou simplesmente “Comércio” e se transformou em 
“Comércio Exterior” ao final do último século, não pára 
de crescer em dimensão. 

Na década de 1970, falávamos em exportação 
versus importação. Com o passar dos anos, essa noção 
provou estar obsoleta. Novas modalidades ganharam 
relevância. A transferência de conhecimento e de tecno-
logia, bem como as parcerias e negócios entre países. 
Nem compradores nem vendedores entre si, mas, sim, 
sócios, visando a complementaridade na conquista de 
terceiros mercados, sempre de forma conjunta. 

Ainda há 40 anos passados, ao falarmos de “Co-
mércio Exterior”, pensávamos imediatamente na com-
pra e venda prioritária de bens que cada qual tinha a 
disponibilidade ou vocação para fornecer. Avançamos, 
desde então, à igual comercialização de serviços e 
da propriedade intelectual. Daquela época a nossos 
dias, o Brasil, que era o “país do futuro” e, como tal, 
apregoado o “celeiro do mundo” – coisa que continua 
a ser no presente, deixou de ser provedor exclusivo 
de commodities, graças aos abundantes recursos na-
turais disponíveis. O Brasil de hoje, que produz desde 
aviões de última geração até biocombustíveis a partir 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 15 58731 

de tecnologia própria, tornou-se incomparavelmente 
mais atuante e capaz que então.

Ao mesmo tempo, o fenômeno da globalização 
e o extraordinário desenvolvimento dos transportes e 
das comunicações, com o encolhimento das instâncias 
e fusão de mercados, acirrou a concorrência entre os 
países agentes desse “comércio exterior”. A promoção 
comercial, isto é, a divulgação, o verdadeiro marketing 
das habilidades próprias, tornou-se prática essencial 
na nova distribuição de forças, conquista de merca-
dos e exercício do protagonismo político-econômico 
de uma nação que aspira a um papel de liderança, 
como a nossa. O Presidente Lula, em seus oito anos 
de Governo, empregou, de forma contínua e louvável, 
esforços para apregoar e incutir a presença brasileira 
em rincões antes menos explorados, além de conso-
lidar alianças com parceiros tradicionais, em ação que 
corrobora com a relevância da questão.

O comércio exterior brasileiro de 2008, no valor 
de US$371 bilhões, imediatamente antes que a crise 
mundial viesse distorcer a tendência, chegava, em 
números grosseiros, à marca de aproximadamente 
30% do PIB nacional, atestando a importância dessa 
modalidade para o futuro do País. Mesmo assim, muito 
embora estejamos entre as dez maiores economias do 
mundo e sejamos um dos mais ovacionados membros 
do exclusivo grupo dos países candidatos a potências 
globais, o Bric, continuamos atrás de mais de outras 
20 nações em matéria de comércio exterior.

A disparidade entre nossa classificação de di-
reito e a fatia ocupada nos negócios internacionais 
comprovam, a despeito de circunstâncias sujeitas à 
evolução, tais como a situação cambial, fiscal ou de 
juros, o muito que nos resta progredir rumo à equali-
zação de tais resultados. Pela lógica, nossa ranking, 
enquanto mercado, deve ser, pelo menos, próximo do 
montante que comerciamos no mundo.

Para alcançarmos tais objetivos, devemos nos 
inspirar em exemplos virtuosos. Um deles é o órgão 
oficial de crédito à exportação, o Exim Bank, criado 
nos Estados Unidos por Franklin Roosevelt em 1934, 
durante o New Deal, para oferecer suporte financeiro 
à exportação de produtos e serviços, assumir riscos 
que o setor privado não se dispõe a fazer, cujas tran-
sações beneficiam, em 85% das vezes, os pequenos 
negócios daquele país.

Atuando no Brasil há mais de 60 anos, o Exim 
Bank apoia centenas de milhões de dólares em expor-
tações americanas. Para tanto, além de financiar as 
compras de pequenas e médias empresas brasileiras 
nos Estados Unidos, coopera com o nosso BNDES 
no financiamento de projetos de infraestrutura e meio 
ambiente, com ênfase nos modelos de PPP existen-

tes no Brasil. Comprometido com a ampliação das 
trocas conosco, o Exim Bank chegou a credenciar o 
real como moeda apta ao Programa de Garantia de 
Moedas Estrangeiras. 

O Ex-Im Bank reflete dessa maneira uma estra-
tégia bem sucedida de longo prazo no fomento do co-
mércio, especialmente na base da pirâmide produtiva. 
Como tal, é um modelo passível de inspirar um progra-
ma semelhante por parte do governo brasileiro. 

Mas não é só. Ao retornarmos à análise do atual 
MDIC, observamos que sua competência cresceu além 
da capacidade de uma única unidade administrativa, a 
despeito do bom trabalho executado nos últimos anos. 
Apenas no quesito “comércio exterior”, esse ministério 
é responsável por toda a política, estratégia, regulação 
e promoção das ações afeitas, tendo sob sua respon-
sabilidade importantes órgãos, tais como a Camex, 
Câmara de Comércio Exterior, e a Apex, sua agência 
de promoção internacional, tudo isso sem contar com 
as igualmente amplas atribuições já atinentes ao “de-
senvolvimento”.

Por tudo isso, além de abrir a discussão em tor-
no do cabimento da criação de um Ex-Im Bank para o 
Brasil, defendemos o desmembramento, Sr. Presiden-
te, do MDIC, com a criação de uma pasta dedicada 
exclusivamente ao comércio exterior, com especiali-
zação e recursos suficientes para assegurar melho-
rias no setor, tais como a elevação de resultados, a 
ampliação e diversificação das pautas negociadas, 
além da promoção, cada vez mais intensiva e eficaz, 
de nossos produtos.

O Brasil participa do comércio internacional, Sr. 
Presidente, com menos de 1% do volume total. É uma 
participação inexpressiva tendo em vista o tamanho 
do mercado e a importância que o Brasil desfruta no 
cenário internacional. Temos que ter um Ministério es-
pecífico de comércio exterior que trace uma estratégia 
de crescimento...

(Interrupção do som.)

O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP) –...por 
exemplo, atingir 3% até o fim do mandato da Presiden-
te Dilma e que proponha ações pontuais e regionais 
para o incremento do comércio. 

Reporto-me, por exemplo, à última viagem efetua-
da pelo MDIC ao mundo árabe, extremamente receptivo 
aos produtos e serviços brasileiros, todos interessados 
em parcerias com as empresas brasileiras, prontos para 
fazerem investimentos em nosso País, além do interes-
se da transferência de tecnologia e grande interesse, 
Sr. Presidente, na exploração do pré-sal. Abrem-se aí 
grandes oportunidades. Vamos ter um foco direcionado 
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para essas ações junto com a estrutura do Itamaraty 
através da rede de nossas embaixadas. 

Se acolhida pela Presidenta Dilma, essa moção 
poderá, sem dúvida, auxiliar o País nesses anos de 
grandes promessas e desafios, impulsionando ainda 
mais um segmento vital para nossos justos sonhos de 
prosperidade e bem-estar. Longe de inchar a máquina 
ou gerar burocracia a separação de desenvolvimento e 
comércio exterior deverá resultar em maior eficiência 
e objetividade. É com esse objetivo que oferecemos 
à Presidente eleita essa contribuição através desta 
Casa, do Senado Federal, com o devido apoio de nos-
sos Pares, que, sem dúvida, haverão de reconhecer 
seus benefícios. 

Sr. Presidente, querido Senador Mão Santa, eram 
essas as minhas considerações, da importância que 
temos, hoje, de dividir o MDIC e dar ao comércio exte-
rior uma visão própria, uma visão de estratégia, de País 
grande, que é o Brasil, para nós avançarmos e aumen-
tarmos a nossa participação no comércio exterior. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Dia 14 de dezembro, hoje, como foi anunciado pelo 
Senador Eduardo Suplicy, é aniversário da Presidente 
Dilma Rousseff. 

E, lamentamos que, no dia do aniversário da 
Presidente, a mídia mostre que a nossa Presidente vai 
ganhar um presente, uma herança maldita. Tem que 
ser comentado. A mídia aponta, a Folha de S.Paulo, 
talvez o maior jornal do País, uma manchete: “98% das 
cidades têm crack, mas só 15% atendem viciados”. 

Então, da Folha de S.Paulo, no dia do aniversário, 
a nossa querida, futura e acreditada Presidente parece 
que recebeu um presente muito duro. É o que se chama 
herança maldita. Lamentamos: 98% das cidades têm 
crack... – 98% das cidades –, mas só 15% atendem 
viciados. E é um levantamento feito pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios. Séria. De acordo com 
estudos, os Municípios onde a droga ainda não está 
presente são os que têm população pequena.

No dia do aniversário da nossa Presidenta, O 
Globo lança esta manchete: “Uso de drogas atinge 
98% dos municípios”. Esse é um duro presente de 
aniversário para a nossa Presidente. “A CNM, Confe-
deração Nacional dos Municípios faz estudo sobre o 
crack em 3.950 prefeituras”. Afirmou o Presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios, Prefeito Paulo 
Ziulkosky: “Não há política organizada no país. Não há 
estratégia de enfrentamento. Isso (o plano) não existe. 
Tudo é no papel”.

Realmente, é um presente muito duro para a 
nossa Presidente. Todos os jornais fazem referência 
a esse assunto.

Terminaríamos com esta manchete aqui, editada 
no dia 14 de dezembro de 2010, do Bom Dia Brasil de 
Recife: “Crack destrói vidas nas ruas do Recife (...)”. 

“Droga está presente em quase quatro mil cida-
des brasileiras. Nas ruas da capital pernambucana, 
pessoas tiveram a vida arruinada pelo crack”. Grande 
reportagem. 

“Consumo de crack atinge quase 4 mil cidades, 
diz a CNM” (Confederação Nacional dos Municípios). 

Então, lamentamos, no dia do aniversário da 
Presidente, ela tomar conhecimento dessa realidade. 
Realmente, podemos dizer que ela vai receber uma 
herança maldita. Que Sua Excelência, nossa Presi-
denta, seja feliz, que Deus a abençoe e lhe dê forças 
e inteligência para enfrentar essa realidade do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não 
havendo mais nada a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária 
de amanhã, a realizar-se às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Item único

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em tur-
no único, do Projeto de Lei do Senado nº 166, 
de 2010, de autoria do Senador José Sarney, 
que  reforma o Código de Processo Civil.

Parecer sob nº 1.624, de 2010, da Co-
missão Temporária da Reforma do Código de 
Processo Civil, Relator: Senador Valter Perei-
ra, concluindo:

– favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 166, de 2010; e às Emendas nºs 21, 25, 29, 
30, 67, 107, 128, 132, 143, 153, 157, 218, 220, 
168, 185 e 186; favorável parcialmente aos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 46, de 2005; 
311, de 2009; 316, de 2009; e 37, de 2010; aos 
Projetos de Lei do Senado n.ºs 151, de 2008 
e 497, de 2009; e favorável às Emendas nºs 
3, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 43, 59, 68, 73, 76, 77, 
83, 94, 97, 99, 100, 101, 108, 119, 123, 125, 
127, 134, 141, 142, 145 a 147, 150, 151, 152, 
154 a 156, 162 a 166, 170, 174, 180, 183, 184, 
192, 204 e 205, nos termos da Emenda nº 221-
CTRCPC (Substitutivo), que oferece;

– pelo desapensamento, para tramitação 
autônoma, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 
151, de 2001; e 70, de 2006; e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145, de 2000; 
441, de 2003; 138, de 2004; 364, de 2004; 228, 
de 2005; 353, de 2005; 559, de 2007; 397, de 
2009; e 115, de 2010, por tratarem de maté-

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 15 58733 

rias distintas, não relacionadas com o Código 
de Processo Civil;

– pela prejudicialidade dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 14, de 2005; 6 e 113, de 
2007; 10, 39 e 70, de 2008; 317, de 2009; 13, 
de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
387, de 2003; 132, 136, 139, e 268, de 2004; 
58, 144 e 292, de 2005; 20, 39, 296 e 324, de 
2006; 169 e 309, de 2007; e 506, de 2009; e 
da Emenda nº 117; e

– pela rejeição dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 69, de 2004; 13, de 2006; 95, de 
2007; 164, de 2009; e 171, de 2010; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 318, e 446, de 
2003; 133, 135, 137, 140, 206 e 266, de 2004; 
11, 64 e 303, de 2005; 81, 237 e 275, de 2006; 
87 e 250, de 2007; 351 e 488, de 2008; 383, 
420, 430 e 444, de 2009; e 161, de 2010; e 
das demais emendas.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que  autoriza 
a União e as entidades da administração públi-
ca federal indireta a contratar, reciprocamente 
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro 
Nacional cotista único, a aquisição, alienação, 
cessão e permuta de ações, a cessão de cré-
ditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de 
alocação prioritária de ações em ofertas pú-
blicas ou a cessão do direito de preferência 
para a subscrição de ações em aumentos de 
capital; autoriza a União a se abster de adquirir 
ações em aumentos de capital de empresas 
em que possua participação acionária; altera 
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
e dá outras providências (Proveniente da Me-
dida Provisória nº 500, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 07.12.2010)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.10.2010)

Prazo final prorrogado: 07.02.2011

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 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que  cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

4 
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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Valadares, que  acrescenta o 
art. 220-A à Constituição Federal, para dispor 
sobre a exigência do diploma de curso superior 
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de comunicação social, habilitação jornalismo, 
para o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

6 
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.

7 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

9 
SUBSTITUTIVO AO  

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-
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)

10 
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.

11 
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.

12 
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 
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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.

13 
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.

14 
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.

15 
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.

16 
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).

17 
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 
Zimmermann), 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 aquisição 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).

18 
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).
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

19 
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.

20 
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.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

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

23 
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 Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

24 
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 conclu-
são do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), 
que  aprova as Contas do Governo Federal 
relativas ao Exercício de 2004.
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25 
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.

26 
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.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia  

nos termos do Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que  altera o art. 
2º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 

restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

28 
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.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que  altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

30 
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–Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
que  altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
que dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

31 
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 Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Ine-
legibilidades), para declarar a inelegibilidade, 
em quaisquer outros Municípios do mesmo 
Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefei-
tos na eleição imediatamente anterior.

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

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

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

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004–Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que  acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
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(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.

33 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

34 
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–Complemen-
tar, 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 Po-
der Executivo que, réu de processo crime de 
responsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

35 
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, 
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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–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.

36 
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–Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que  acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I 
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 
Complementar 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–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.

37 
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–Complemen-
tar, de autoria do Senador Jefferson Peres, 
que  altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

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

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

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

38 
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 
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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–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 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006–Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que  altera a redação do inciso I do art. 
1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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 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.

41 
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-
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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.

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007–Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que  acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005–Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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44 
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  al-
tera 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, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 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 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–Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que  acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 

1990, para determinar a inelegibilidade de can-
didato 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.

46 
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  alte-
ra a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, para condicionar 
a suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

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

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

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

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 

do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684 de 
2007–Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008–Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que  altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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–Complemen-

tar, 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 con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo 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–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.

49 
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  al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia  

nos termos do Recurso nº 1, de 2009)

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

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

51 
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.

52 
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 especifi-
car os dados financeiros não sigilosos, para 
fins de investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns), que  altera o art. 30 da Lei no 
8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.
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Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-

sagrande.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciati-

va da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Pedofilia, 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 descrito 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.

56 
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento 
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 tramitação autônoma. 

57 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 848, de 2010, do Senador Flávio Arns,  solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
160, de 2009, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Sociais (dispõe sobre as 
Garantias e Direitos Fundamentais ao livre exer-
cício da crença e dos cultos religiosos).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada esta sessão de 14 de dezembro de 
2010, sessão deliberativa ordinária iniciada às 14h.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 12 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 11 horas e encerra-

se às 11 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 208ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 15 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Acyr Gurgacz, Alfredo Cotait e Jeferson Praia
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item único:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010 

Segunda sessão de discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, de autoria do Senador José Sarney, que 
reforma o Código de Processo Civil. 

Parecer sob nº 1.624, de 2010, da Co-
missão Temporária da Reforma do Código de 
Processo Civil, Relator: Senador Valter Perei-
ra, concluindo: 

– favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 166, de 2010; e às Emendas nºs 21, 25, 29, 
30, 67, 107, 128, 132, 143, 153, 157, 218, 220, 
168, 185 e 186; favorável parcialmente aos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 46, de 2005; 
311, de 2009; 316, de 2009; e 37, de 2010; aos 
Projetos de Lei do Senado n.ºs 151, de 2008 
e 497, de 2009; e favorável às Emendas nºs 
3, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 43, 59, 68, 73, 76, 77, 
83, 94, 97, 99, 100, 101, 108, 119, 123, 125, 
127, 134, 141, 142, 145 a 147, 150, 151, 152, 
154 a 156, 162 a 166, 170, 174, 180, 183, 184, 
192, 204 e 205, nos termos da Emenda nº 221-
CTRCPC (Substitutivo), que oferece; 

– pelo desapensamento, para tramitação 
autônoma, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 
151, de 2001; e 70, de 2006; e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145, de 2000; 
441, de 2003; 138, de 2004; 364, de 2004; 228, 
de 2005; 353, de 2005; 559, de 2007; 397, de 
2009; e 115, de 2010, por tratarem de maté-
rias distintas, não relacionadas com o Código 
de Processo Civil; 

– pela prejudicialidade dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 14, de 2005; 6 e 113, de 
2007; 10, 39 e 70, de 2008; 317, de 2009; 13, 
de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
387, de 2003; 132, 136, 139, e 268, de 2004; 
58, 144 e 292, de 2005; 20, 39, 296 e 324, de 
2006; 169 e 309, de 2007; e 506, de 2009; e 
da Emenda nº 117; e 

– pela rejeição dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 69, de 2004; 13, de 2006; 95, de 
2007; 164, de 2009; e 171, de 2010; e dos 

Projetos de Lei do Senado nºs 318, e 446, de 
2003; 133, 135, 137, 140, 206 e 266, de 2004; 
11, 64 e 303, de 2005; 81, 237 e 275, de 2006; 
87 e 250, de 2007; 351 e 488, de 2008; 383, 
420, 430 e 444, de 2009; e 161, de 2010; e 
das demais emendas. 

De acordo com o disposto no inciso XI do art. 374, 
do Regimento Interno, a matéria deverá ser debatida 
durante três sessões deliberativas consecutivas, após 
o que a discussão poderá ser encerrada, mediante au-
torização do Plenário, a requerimento do Líder.

Segunda sessão de discussão, em turno único, 
dos projetos e do substitutivo.

Com a palavra, o Relator, Senador Valter Pe-
reira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Como 
Relator da matéria. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na sessão 
extraordinária de ontem, apresentei um breve resumo 
das atividades da Comissão Especial que examinou 
o PLS nº 166, que trata da reforma do Código de Pro-
cesso Civil. Focalizei, também, algumas novidades que 
constam dessa proposta.

Retorno, agora, a esta tribuna para prosseguir 
na síntese de outras inovações. Uma delas institui a 
figura do chamado amicus curiae. Amicus curiae é 
uma expressão latina que significa “amigo da Corte”. 
Trata-se de alguém que, tendo conhecimento ou algum 
atributo, alguma qualidade que possa auxiliar o juízo 
do magistrado, é convidado para dar um parecer que 
seja útil, que seja robusto, a fim de que o magistrado 
possa prolatar um julgamento que seja o mais ade-
quado possível.

O projeto muda, também, em outro aspecto: ex-
tingue a chamada nomeação à autoria. Todavia, admite 
emendar a petição inicial para corrigir o polo passivo 
sempre que o réu arguir essa ilegitimidade, que o réu 
colocar em dúvida se, realmente, está presente esse 
pressuposto, e se o autor concordar com esse ques-
tionamento. Com isso, aproveita-se o processo – ob-
viamente, depois de se fazer a correção admitida pelas 
duas partes. Aí, o processo passa a correr normalmente, 
dirigido a quem se deve dirigir efetivamente, a quem 
deve ser demandado.

Outra mudança que o projeto traz é com relação 
ao limite das testemunhas, que passa a ser de cinco 
testemunhas, quer para o autor, quer para o réu. Atu-
almente, o Código de Processo admite até 10 testemu-
nhas e isso, não raro, tem sido utilizado para procrasti-
nar, para protelar o andamento dos processos. 

Então, veja V. Exª que todas as mudanças que 
estão sendo propostas são na direção de dar maior 
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celeridade, dar maior velocidade e dar maior fluidez 
ao processo.

A permissão para o juiz aumentar prazos e inverter 
a ordem de produção de provas é um questionamento 
que ouvimos, também, nas audiências públicas. Essa 
circunstância só será admitida em processos comple-
xos e muito volumosos. Então, é uma característica 
que dá ao magistrado uma certa mobilidade para que 
o processo tenha maior segurança e rapidez, sem per-
der a segurança jurídica.

As autoridades – e, aqui, também há uma mudan-
ça relevante – que têm prerrogativa para indicar dia, 
lugar e hora para serem ouvidas como testemunhas 
passarão a ter um prazo de 30 dias para fazê-lo. Não o 
fazendo, o juiz fixará a data ao seu livre arbítrio. Hoje, 
enquanto a autoridade que está nessa circunstância 
não designa o dia, o processo fica paralisado.

Então, veja V. Exª que são numerosos os casos 
em que o processo pode-se prender, pode enfrentar 
obstáculos, e o projeto, o PLS 166, vai removendo, uma 
a uma, essas dificuldades, esses obstáculos.

Na audiência de instrução e julgamento – é ou-
tra mudança –, o juiz poderá, mediante consentimento 
das partes, alterar a ordem da oitiva das testemunhas. 
Quem imagina que essa seria uma mudança no sentido 
de dar maiores poderes ao juiz pode perceber que há 
um condicionamento ao qual o juiz está subordinado 
para que ele possa promover essa mudança.

São instituídos honorários recursais. O objetivo 
da regra é remunerar os advogados pelo trabalho adi-
cional em segundo grau, também no Superior Tribunal 
de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Essa regra, 
embora pareça que repercutirá apenas na vida dos 
profissionais da área dos advogados, tem uma outra 
função, desestimular aqueles recursos que são mane-
jados com objetivo meramente protelatório. Se a parte 
perde em primeiro grau, perde em segundo grau, será 
condenada a pagar a cada recurso a verba adicional, 
mas há um limite. O limite é até de 25%, incluindo-se 
todo o andamento desde a primeira fase, que não é 
recursal, passando-se por todas as fases, chegando-
se até a última instância. 

Portanto, não está sendo achacado aqui aquele 
que estiver recorrendo, até porque o Estatuto da Or-
dem dos Advogados que está em vigor hoje admite 
honorários de até 20%, e, nesse caso dos recursos, 
essa hipótese vai corresponder ao somatório de todas 
as medidas, para alcançar esses 25%.

Os prazos para interposição dos recursos são pa-
dronizados em 15 dias. A única exceção que estamos 
prevendo é a do recurso de embargos de declaração, 
cujo prazo fica mantido em cinco dias. 

Outra mudança relevante: o juízo de admissibili-
dade da apelação será feito tão somente no tribunal. 
Hoje, ele é feito, num primeiro momento, na instância 
singela, ou seja, no primeiro grau; e depois é feito o 
mesmo juízo de admissibilidade no tribunal. Então, o 
que estamos fazendo? Nós estamos admitindo ape-
nas no tribunal. Isso significa que o processo ganha 
celeridade, rapidez; é o fim daquilo que, na área jurí-
dica, se chama de juízo de admissibilidade bipartido 
na apelação. 

Fica criado – e isto aqui é um fato relevante, tal-
vez um dos mais relevantes ou o mais relevante de 
todos, de todas as mudanças – o chamado incidente 
para a resolução de causas repetitivas. É uma solução 
que vem do direito alemão, uma experiência bem-su-
cedida lá, que certamente vai produzir extraordinários 
resultados na redução das demandas, ou melhor, no 
andamento, na rapidez dos processos. 

A potencialidade de gerar a multiplicação de pro-
cesso de uma questão de direito é a circunstância que 
autoriza o manejo desse incidente. A medida que pode 
ser suscitada pelo juiz ou pelo relator pode também 
ser invocada pelas partes. A mesma legitimidade se 
estende ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e 
podem participar, apresentando subsídios para o jul-
gamento e soluções, qualquer das partes e o chama-
do amicus curiae. Julgado o incidente, a tese jurídica 
será aplicada a todos os processos que versem idên-
tica questão de direito, ou seja, de uma só vez, será 
possível julgar uma infinidade de processos.

Honra-me, Senador Alvaro Dias. 
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Valter 

Pereira, não vou fazer considerações sobre o mérito 
da exposição de V. Exª, mas, antes que conclua seu 
discurso, gostaria de prestar-lhe uma homenagem 
pelo excepcional trabalho que vem realizando como 
relator dessa matéria, que é de importância vital para 
o País. 

E V. Exª, antes de concluir, deixa-nos o exemplo 
de modelo que podemos aproveitar em todos os deba-
tes que possivelmente travaremos nos próximos anos, 
nesta Casa: essa participação, que vai além das pare-
des do Congresso Nacional, no debate de questões de 
importância para a organização da Nação. Nós temos 
de ouvir mais; temos de buscar o aconselhamento po-
pular; temos de buscar a contribuição da inteligência por 
meio das representações organizadas da sociedade, e 
foi o que V. Exª fez: saiu de Brasília; foi a vários pontos 
do País, a várias capitais; reuniu juristas, especialistas 
do assunto, ouviu-os, colheu os ensinamentos, a expe-
riência que cada um pode apresentar; e os traz, para o 
Congresso Nacional dar a palavra final. Creio que esse 
é o modelo, quando discutimos aqui outras questões 
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de legislação – reforma política, reforma tributária, re-
forma da Previdência. Temos de buscar as represen-
tações organizadas da sociedade para a contribuição 
fundamental, a fim de que a legislação que se aprove 
aqui atenda às expectativas da Nação brasileira. V. Exª 
está de parabéns pelo esforço, pela dedicação e pela 
competência com que se houve nessa tarefa que lhe 
foi delegada pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e pelo Congresso Nacional.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. V. Exª disse muito bem: 
é preciso que o processo legislativo seja crismado pela 
legitimidade que está na sociedade.

Nós tivemos um momento de grande repercus-
são – e V. Exª viveu intensamente esse momento –, 
que foi a Assembléia Nacional Constituinte, que dotou 
o País de um novo ordenamento jurídico e que, mais 
do que isso, deu as balizas de um Estado de direito 
democrático. E ali houve uma discussão muito gran-
de, que se travou aqui, neste Plenário, no Plenário da 
Câmara dos Deputados.

No caso específico do Código de Processo Civil, 
fizemos o inverso: levamos a discussão para outros 
Estados. Fomos discutir com operadores do direito 
em cerca de dez Estados da Federação, onde o pen-
samento jurídico aflora com mais intensidade. E co-
nhecemos experiências extraordinárias, experiências 
que hoje estão sendo incorporadas no nosso Código 
e que, na verdade, a própria Magistratura e o Minis-
tério Público já estavam enxergando e sobre as quais 
estavam à frente da própria legislação.

Felizmente, a discussão que foi travada nessas 
audiências públicas deu o resultado que esperávamos. 
A Magistratura que discutiu está conhecendo e par-
ticipou da elaboração do processo, ou do projeto. Do 
mesmo modo, o Ministério Público, as procuradorias, 
tanto municipais como estaduais, a Advocacia-Geral da 
União, o Ministério da Justiça, a Defensoria Pública, os 
advogados de maneira geral – tanto que foi consultada 
a OAB, que teve participação direta, discutindo, deba-
tendo não só nas audiências públicas, mas em outras 
reuniões também convocadas para esse fim. Então, se 
nós temos um projeto que foi largamente discutido foi 
exatamente o Código de Processo Civil.

Acho que o Presidente Sarney teve uma visão 
muito importante sobre a oportunidade de se mexer 
nesse Código, até porque aquele que estava orientando, 
que estava regendo os processos em nosso País é um 
código de 73, um código que veio de um regime auto-
ritário. O primeiro código que se faz com o apoio, com 
o crisma da vontade popular, na discussão e na apro-
vação, é exatamente o Código de Processo Civil.

Aliás, tem que se fazer justiça: outro código que 
foi gestado aqui pelo Senado e que foi objeto de uma 
discussão também ampla e memorável foi o Código 
de Processo Penal, outra ferramenta relevante para a 
administração de um momento que realmente precisa 
dar à sociedade e ao Estado um novo aparato para se 
fazer justiça e para se combater este grande mal que 
é a criminalidade.

Então, veja o seguinte: tanto o Código de Pro-
cesso Civil como o Código de Processo Penal rema-
nescem da ditadura, Senador Cotait. Na verdade, os 
códigos que estão nascendo agora são os primeiros 
que nascem dentro de um regime de liberdade e de 
democracia.

Não vou me alongar nesta discussão, até porque 
nós temos outra discussão para a noite de hoje, que é 
a terceira discussão do projeto. E, nesta próxima ses-
são, então, vamos completar sobre essas mudanças 
que são mais pronunciadas, aquelas questões que 
geraram algum sussurro e que precisaram passar por 
mudanças. Nós fizemos várias mudanças, embora 
mantendo o texto original que foi elaborado por uma 
comissão de notáveis, por uma comissão de juristas, 
por especialistas do porte do Ministro Luiz Fux, que 
comandou essa comissão. Portanto, não é aqui uma 
obra só de Senadores. 

É claro que as normas inseridas nessa proposta 
são preocupações, são inquietações que brotaram aqui, 
no Senado, e precisavam ser enfrentadas.

Honra-me, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Valter 

Pereira, eu não poderia deixar também de ressaltar, 
em nome do meu partido, o PSDB, a importância da 
participação do Ministro Luiz Fux nessa engenharia ju-
rídica que nos leva a ter esse resultado, e certamente 
será um texto final aplaudido por todos aqueles que 
entendem do Direito. O Ministro Luiz Fux teve, além 
da sua competência reconhecida, muita disposição 
para realizar o trabalho que realizou. Ele também per-
correu as principais capitais do País buscando uma 
participação efetiva de todos aqueles que militam no 
foro: os magistrados, os advogados. Enfim, quem quis 
participar da elaboração participou. Isso graças a esse 
espírito democrático e à abertura que ofereceu o Mi-
nistro Luiz Fux, com essa parceria que se estabeleceu 
com o Congresso Nacional. Portanto, além da nossa 
gratidão, como parlamentar e como representante de 
um partido, os nossos aplausos pela eficiência com 
que se conduziu, liderando todo esse processo. V. Exª, 
aqui, como Relator, e o Ministro Fux, externamente, 
mobilizando, estimulando, motivando o debate, coop-
tando as pessoas a participarem, com a contribuição 
indispensável da inteligência de cada um. Portanto, 
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os nossos cumprimentos! Essa parceria apresenta 
resultados que significam avanços, avanços em um 
legislação que tem sido cobrada pela sociedade. A 
mudança da legislação e o seu aprimoramento têm 
sido cobrados no cotidiano. Portanto, esse trabalho 
tem que ser aplaudido. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado a V. Exª. A sua intervenção faz justiça não só 
ao Ministro Luiz Fux, mas a toda a comissão que ele 
liderou. E houve um atributo que considero fundamen-
tal para um trabalho dessa natureza, que é a completa 
ausência de dogma, o descompromisso com qualquer 
dogma. Isso é fundamental, porque, quando se tem 
um juízo preconcebido sobre determinados assun-
tos, determinadas posturas, é muito difícil se conduzir 
a um resultado positivo, como ao que nós estamos 
chegando. E nós tivemos, tanto da parte do Ministro 
Luiz Fux, como da parte dos membros da nossa co-
missão, um descompromisso total com qualquer dog-
ma que pudesse frear, que pudesse inibir o trabalho 
dessa comissão.

Portanto, nós vamos reservar para a sessão da 
noite as outras novidades que o Código traz e que jus-
tificam sua aprovação, para o aprimoramento da prin-
cipal ferramenta que todos os operadores do Direito 
precisam para distribuir justiça. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, o 
Sr. Acir Gurgacz, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Alfredo Cotait.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Senador Jefferson Praia, V. Exª poderia assumir a 
Presidência, porque eu precisaria dar continuidade aos 
pronunciamentos? (Pausa.)

O Sr. Alfredo Cotait, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer-
son Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Cotait.

O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Jefferson Praia, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
senhoras e senhores, estou assumindo esta tribuna 
apenas como um porta-voz, para destacar mais al-
guns pontos positivos do projeto que esta Casa está 
entregando à sociedade. São eles:

1º) no plano do “processo de execução”, foram 
propostos ajustes à penhora on line de dinheiro, ba-
lanceando dois valores importantes: de um lado, a 
necessidade de um mecanismo efetivo e eficaz da pe-
nhora por tal via; e, de outro, a necessidade de pronto 
cancelamento de bloqueios múltiplos.

2º) sem pretender recuperar o procedimento da 
“execução contra devedor insolvente”, introduzimos um 
incidente para que, havendo pluralidade de credores 
de um devedor comum e insuficiência de patrimônio 
para adimplemento de todas as dívidas, haja uma exe-
cução concursal.

Extremamente simplificado se comparado com a 
disciplina vigente, a iniciativa quer dar resposta a uma 
situação de fato, evitando deixar sua regulamentação 
para o Código que se quer revogar.

3º) o rol dos recursos previstos no projeto foi 
alterado. Agora, em substituição ao antigo agravo de 
instrumento do art. 544 do Código em vigor, recente-
mente modificado pela Lei nº 12.322, de 2010, o recur-
so recebe nova denominação: o agravo de admissão.

4º) o cumprimento de sentença de obrigação pe-
cuniária contra a Fazenda Pública foi disciplinado em 
estreita observância ao regime constitucional, evitando 
a repetição das regras que hoje estão no art. 100 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 62, de 2009.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com es-
sas e tantas outras novidades do projeto, esperamos 
cumprir o papel do Senado Federal de dotar o País 
de um novo Código moderno, que possibilite a todos 
nada mais do que justiça!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Muito obrigado, Senador Alfredo Cotait.
Como não há mais oradores inscritos, quero di-

zer que a discussão da matéria terá prosseguimento 
na sessão deliberativa extraordinária de hoje, às 19 
horas.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 33 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 12 horas e 11 minu-

tos e encerra-se às 13 horas e 29 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 209ª Sessão, Deliberativa Extraordinária 
em 15 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Heráclito Fortes. 
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

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

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

417ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58767 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



58768 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010
419ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58769 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



58770 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010
421ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58771 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



58772 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010
423ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58773 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 

ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 

354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 984, DE 2010

Requeiro nos termos do Art. 256, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2010, 
de minha autoria. – Senador Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) – A 
Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às comissões competentes.

Concedo a palavra, para uma questão de ordem, 
ao nobre Senador Flávio Arns.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – O Senador Flávio Arns havia pedido a palavra. 
Posteriormente darei a V. Exª, pela ordem.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inclusive, 
daqui a pouco, eu solicito novamente a questão de 
ordem, em função de um voto de pesar que nós quere-
mos oferecer à Legião Brasileira da Boa Vontade pela 
morte, pela queda de um avião que vitimou pessoas 
que, inclusive, dois ou três dias antes tinham estado 
na cidade de Curitiba para as festividades de final de 
ano. Lamentamos muito, porque as pessoas estavam 
lá num evento de confraternização, de cidadania, de 
solidariedade, como eles fazem habitualmente. E, pos-
teriormente, em outro Estado, o avião bimotor no qual 
estavam viajando teve um problema numa das héli-
ces, tentou um pouso de emergência, o que vitimou a 
fotógrafa, vitimou o piloto, e mesmo o Dr. Paulo, fun-
cionário da LBV, que estava também no avião e teve 
queimaduras generalizadas pelo corpo. Tanto quanto 
eu saiba, ele está sendo atendido, o estado é grave, 
mas, ao que me consta, até o dia de ontem, com boas 
possibilidades de sobrevivência. 

Então eu queria externar, em nome do Senado Fe-
deral, do meu próprio – farei chegar à Mesa este voto de 
pesar pelo falecimento das pessoas – o voto de pesar 
da Casa pela morte dessas pessoas que fazem parte de 
uma instituição, a LBV, que é conhecida no Brasil pelo 
trabalho com crianças, com jovens, com comunidade, 
com cidadania, um trabalho que tem que ser reconhe-
cido por todos nós pela contribuição que dá para que o 
brasileiro e brasileira tenham uma vida melhor. 

Então, nesse sentido, representou uma perda 
lastimável a morte dessas pessoas envolvidas o tem-
po todo em fazer com que essas promoções de final 
de ano fossem, num certo sentido, a sinalização, a 
parte visível vamos dizer, de conscientização e de 
sensibilização da comunidade, de chamamento, para 
a cidadania. 

Então, na sequência, faço chegar à Mesa, Sr. 
Presidente, mas gostaria que fosse aprovado pelo Se-
nado, o requerimento de voto de pesar pela morte e, 
ao mesmo tempo, a nossa solidariedade ao Dr. Paulo, 
que ainda está se recuperando, com queimaduras em 
80% do corpo, o que criou bastante dificuldades. 

Então, eu leio o requerimento, Sr. Presidente, já 
que ele está aqui: 

Requeiro, nos termos regimentais, que o 
Senado Federal emita voto de pesar à Legião 
da Boa Vontade, na pessoa de seu diretor-
presidente, José de Paiva Netto, pela perda 
dos integrantes da equipe de reportagem da 
Boa Vontade TV, vitimados em acidente aéreo, 
em 9 de dezembro passado.

Com a queda, faleceram a repórter Belkis 
Faria, o fotógrafo Clayton Ferreira e o cinegra-
fista Rodrigo Mafra. Com eles seguiam o piloto 
da aeronave, João Vicente Granha, falecido no 
último domingo, e o diretor-executivo da LBV, 
Paulo Duarte Pereira, que se encontra hospitali-
zado, com quem nos solidarizamos, desejando 
o pronto estabelecimento. Sabemos da assistên-
cia que a LBV tem prestado a seu diretor-execu-
tivo, bem como aos familiares dos profissionais 
que precocemente perderam a vida. 

Esses quatro jovens que partiram eram 
pessoas idealistas, responsáveis pela cober-
tura da entrega de mais 70 mil cestas de ali-
mentos a milhares de famílias em risco social, 
visitando quase duzentas cidades brasileiras. 
Faziam acontecer mais uma edição da Cam-
panha do Natal Permanente da Legião da Boa 
Vontade, um projeto já consagrado nacional-
mente. Somente em Curitiba foram entregues 
3.700 cestas básicas, que serão a garantia de 
um Natal para as famílias agraciadas.

Estamos imensamente sensibilizados 
com essas perdas. Que sua memória seja a 
força aos que darão prosseguimento a esse tra-
balho. Que o fato intensifique o brilho das Cam-
panhas Permanentes de Natal da LBV; que se 
revistam de significado especial e conservem 
o claro entendimento de estarem levando vida 
e alegria às famílias, como estavam fazendo 
os jovens que hoje homenageamos.

Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que esse voto 
de pesar fosse remetido aos familiares, à LBV e a todos 
os envolvidos e gostaria também, Sr. Presidente, de 
dizer que estou fazendo chegar à Mesa do Senado o 
meu documento de renúncia ao mandato de Senador 
Federal, Senador pelo Estado do Paraná.

Exercerei o mandato até o final deste mês, até 
o dia 31 de dezembro – isto consta do documento –, 
mas no dia 1º de janeiro assumirei o cargo, como V. 
Exª sabe, de Vice-Governador do Estado do Paraná, 
eleito junto com nosso Governador Beto Richa. Então, 
não poderei cumprir o mandato durante o mês de ja-
neiro, mas até o final deste mês estarei no exercício 
do mandato e, a partir do dia 1º, então, já estarei des-
ligado do Senado Federal.
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Mas quero, neste momento, dizer que, com V. Exª, 
de uma maneira particular, tivemos uma amizade muito 
boa, um relacionamento muito bom. Admiro V. Exª, uma 
pessoa inteligente, capaz, competente. E digo de uma 
maneira muito clara que o Estado do Piauí perde bas-
tante com a sua ausência e que V. Exª é uma pessoa 
competente, capaz, que orgulha o Estado, que tanto 
fez pelo Brasil e que, sem dúvida alguma, continuará 
fazendo, como já vem fazendo há tantos anos.

Então, quero dizer da minha satisfação de ter 
convivido com V. Exª, com os Senadores, com todas as 
Senadoras, de ter participado intensamente dos traba-
lhos, dos debates. Estarei no Paraná acompanhando 
todos os trabalhos do Congresso Nacional, sem dúvida 
alguma, porque todos nós, como cidadãos, temos a 
obrigação de continuar atendendo às necessidades, 
às aspirações e à construção de um Brasil melhor.

Parabenizo todos os funcionários, todas as pes-
soas que, na verdade, tiveram uma relação com a 
gente nestes anos todos, agradecendo o apoio, a soli-
dariedade, a amizade e, ao mesmo tempo, desejando 
a todos a mensagem mais forte que a gente poderia 
dizer, que é a mensagem de Natal.

Eu há pouco dizia na Comissão que a mensagem 
de Natal traz dois pensamentos: o primeiro é humildade. 
Todos nós, principalmente as pessoas que estão em cargos 
aparentemente maiores, de mais importância, não deve-
mos nos esquecer da marca da humildade. Por que isso? 
Porque o Menino Jesus nasceu no estábulo, nasceu na 
manjedoura, e esta é a mensagem do Natal: humildade.

Humildade significa escutar, dialogar, se entender, 
valorizar o outro, levar em conta o ponto de vista do outro, 
não achando que o seu ponto de vista é o mais importan-
te. E, ao mesmo tempo, havendo humildade, isso conduz 
à grandiosidade, porque a mensagem do Menino Jesus 
está há mais de dois mil anos ecoando pelo mundo intei-
ro. Quer dizer, foi grande, foi humilde e foi grande. E esse 
grande, grandioso se baseia na humildade.

Então, a minha satisfação – e isto é importante 
dentro do Senado Federal e dentro da Câmara, do 
Executivo, dos cargos – é dizer: estamos para servir 
e, se servirmos, faremos um grandioso trabalho, que 
o futuro, a história poderá reconhecer. Ou, se não re-
conhecer, também estaremos de acordo com aquilo 
que nos orienta.

Então, agradeço a V. Exª. Sempre estarei em con-
tato. Para mim, foi uma honra estar junto com V. Exª.

Quero transmitir os votos para a LBV, principal-
mente para as famílias das pessoas falecidas, que, 
nesta época tão bonita, de tanta união, de repente 
perderam um membro, e dizer que estaremos juntos 
nesta caminhada.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Flávio Arns, esta Presidência associa-
se a V. Exª nessa sentida manifestação de pesar pelo 
falecimento dos integrantes da Legião da Boa Vontade 
ocorrido no final de semana passado.

Senador Flávio Arns, por ironia do destino, às 
vésperas do acidente, eu conversei com os integrantes 
da comitiva, inclusive com o Dr. Paulo Duarte, que me 
comunicava a sua ida a Teresina no próximo dia 17 com 
o mesmo objetivo, distribuição em Teresina das cestas 
da LBV, e que tinha tido o prazer de estar ao seu lado 
no Estado do Paraná para fazer a distribuição.

Ao tomar conhecimento da notícia do acidente, 
para mim foi um grande choque, porque eu conhecia 
toda essa equipe vitimada no acidente, não só o Pau-
lo, que, com a graça divina, escapou e está em recu-
peração num hospital em São Paulo, como também a 
Belkis Faria, jornalista, que acompanhava eles todos; 
o Clayton Ferreira, que era o fotógrafo; o câmara Ro-
drigo Mafra. Eu não conhecia o piloto, que infelizmente 
também vitimou-se nesse triste acidente.

Eu quero aproveitar esta oportunidade e, em meu 
nome pessoal também, desejar enviar os meus votos 
de pesar aos familiares dos vitimados e aos que fazem 
esta obra fantástica que é a LBV.

Quero enviar os meus votos, por intermédio do Dr. 
Paulo Medeiros, diretor da instituição, a todos os que 
a dirigem, no seu Conselho, ao professor Paiva Neto 
e a todos os que participam desta fantástica obra so-
cial que é a LBV, esperando que o Dr. Paulo Medeiros 
se recupere o mais rápido possível para poder voltar 
não só ao nosso convívio, como também às suas ati-
vidades na LBV.

Por fim, quero dizer a V. Exª que um dos privilégios 
que tive como Senador nesta Casa foi conviver com 
V. Exª, já que havia tido este mesmo privilégio na Câ-
mara, onde tive a oportunidade de, nessa convivência, 
aprender e ver que V. Exª é um Parlamentar altamente 
determinado e dedicado ao Estado do Paraná.

Esta sua eleição para Vice-Governador, eviden-
temente, é a coroação de uma luta constante em de-
fesa principalmente dos mais humildes e dos mais 
carentes. Lembro-me de que, com V. Exª, estivemos 
no interior do Paraná defendendo uma causa que não 
era nossa. Nós, que não somos tabagistas, estávamos 
defendendo o emprego de uma população que pode-
ria ser vitimada por uma decisão precipitada do Go-
verno. Eu, que era o Relator da Convenção-Quadro, e 
V. Exª, solidariamente, foi comigo à região fumageira 
do Paraná. E nós encontramos, por meio do diálogo, 
uma solução que resolvia o problema de milhares e 
milhares de famílias não só do Paraná, mas de todo o 
Brasil, envolvidas naquele problema.
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A imagem que vou levar da convivência com V. Exª 
aqui nesta Casa é a mais positiva. E tenho certeza de 
que, se o Senado perde a sua convivência, o Paraná e 
o Governador Beto Richa ganharão com o seu concurso 
em qualidade e, acima de tudo, de determinação.

Muito obrigado a V. Exª pelas considerações a meu 
respeito, tenho certeza de que turbinadas por uma ami-
zade mútua e, acima de tudo, por esta convivência.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Senador Presidente, eu gostaria de solicitar a V. Exª 
que eu possa falar nesta sessão para uma comuni-
cação inadiável. Se V. Exª quiser que eu antecipe, eu 
posso fazê-lo agora para uma questão de ordem ou 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Como uma questão de ordem, V. Exª poderá fazer a 
comunicação agora.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) – Agora, agradeço a V. Exª.

É para mim uma alegria muito grande poder registrar 
um acontecimento que terá uma grande repercussão no 
futuro da educação do Estado de Sergipe. Eu me refiro à 
aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde da instala-
ção de um campus universitário da Universidade Federal 
de Sergipe na cidade de Lagarto, um dos grandes polos 
de desenvolvimento do Estado de Sergipe.

O Município vai receber unidades de saúde na 
área de educação, e, a partir do próximo ano, já tere-
mos vestibular para o ingresso de jovens no campus 
universitário da Universidade Federal de Sergipe.

Esse campus da saúde em Lagarto vai propor-
cionar aos estudantes do Município, aos estudantes 
de toda a região centro-sul os cursos de Medicina, 
Odontologia, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e En-
fermagem; é uma conquista grandiosa para os jovens 
e para os professores da Universidade Federal de 
Sergipe, que terão a perspectiva e a oportunidade de 
um ingresso regular numa universidade montada no 
interior, exclusivamente para fortalecer a estrutura de 
saúde do nosso Estado de Sergipe.

É um fato histórico a aprovação pelo Conselho 
Nacional de Saúde desse campus universitário, que, 
sem dúvida alguma, Sr. Presidente, vai ter reflexos po-
sitivos no desenvolvimento socioeconômico do nosso 
Estado de Sergipe, porque sabemos que a educação 
é preponderante no progresso de qualquer Estado, de 
qualquer nação. E, ao estender o curso universitário 
para o interior, não deixando que esses cursos fiquem 
concentrados apenas na capital, o Governo do Presi-

dente Lula está dando um exemplo a toda a América 
Latina, dando oportunidade a quantos, vivendo no in-
terior, possam ter, futuramente, seu diploma de nível 
universitário na área de saúde.

É uma justiça que o Governo está fazendo a uma 
região promissora, grande produtora de gado e gran-
de produtora de cítricos, assim também grande centro 
produtor de alimentos para o Estado de Sergipe.

Eu não poderia deixar de registrar esse aconte-
cimento, que repercute em todo o Estado como uma 
grande conquista social, e de parabenizar o Ministro da 
Educação. Agradeço a ele pelo esforço que desempe-
nhou, ao lado do Presidente Lula, para dar esse direito 
ao nosso estudante do interior, de Lagarto e de toda 
a região centro-sul.

Também não posso deixar de enaltecer a atuação 
marcante do Reitor da Universidade, Josué Modesto dos 
Passos, que tudo fez para essa conquista. E assim tam-
bém o Governador Marcela Déda, que foi fundamental 
nessa conquista, nessa vitória, porque, desde o início, 
montou uma estrutura adequada, inclusive instalando 
na cidade de Lagarto o Hospital Regional, que servirá 
de base para a preparação profissional dos estudantes 
de Medicina, já que esse hospital vai-se transformar, 
futuramente, em um hospital universitário.

Por isso, Sr. Presidente, como Senador da Re-
pública, eu queria fazer esse registro e, ainda mais, 
dizer que a nossa Bancada Federal apresentou uma 
emenda coletiva de Bancada, cujo montante vai ser 
em torno de R$17 milhões, para dar apoio logístico à 
montagem da infraestrutura adequada desse campus 
universitário.

Parabéns, portanto, à Bancada de Sergipe! Para-
béns, portanto, à Comissão Mista de Orçamento, que 
atendeu o nosso apelo e o apelo de todos os Senado-
res que se somaram para a apresentação de recursos 
ao nosso Orçamento. Destaco – não poderia deixar de 
fazê-lo – que a primeira assinatura dessa emenda foi 
da Senadora Maria do Carmo, do Estado de Sergipe. 
Como Coordenador da Bancada, levei essa proposta 
para a Presidência da Comissão de Orçamento, e ela 
foi aprovada no valor de quase R$18 milhões, o que 
significa um grande passo para essa infraestrutura da 
nossa Universidade Federal na cidade de Lagarto.

Parabéns, Sergipe! Parabéns, Lagarto!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
voltar ao assunto de antes da intervenção do nobre 
Senador Valadares.
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V. Exª, assim como o Senador Flávio Arns, fez 
referência aqui ao lamentável acidente que aconteceu 
com a equipe da LBV. Eu queria também, Sr. Presi-
dente, me associar às palavras de V. Exª e do Senador 
Flávio Arns, dando a nossa solidariedade à LBV, essa 
organização tão importante em nosso País, com servi-
ços relevantes prestados a todo o povo brasileiro e que 
teve esta perda grave: uma equipe se deslocando do 
Espírito Santo para Brasília sofreu um desastre aéreo, 
com o falecimento de diversos membros.

Estou solidário também, com orações voltadas 
para a recuperação de Paulo Duarte, um amigo do povo 
baiano, pessoa muito querida em nosso Estado pelos 
serviços prestados e pela dedicação que tem mantido, 
permanentemente, com a Bahia, reforçando a LBV e 
levando assistência, com a distribuição de cestas bási-
cas a toda a população, que tem o privilégio de ter essa 
assistência da LBV, feita sempre com muito carinho, 
com muito amor, com muita responsabilidade.

Hoje mesmo, na Bahia, está havendo distribui-
ção de cestas básicas que a LBV está patrocinando, 
inclusive porque seus dirigentes acham que a melhor 
forma de homenagear aqueles que se foram é continu-
ar o trabalho do modo mais responsável e árduo para 
atender a essa população.

Portanto, Sr. Presidente, associo-me às palavras 
de V. Exª e do Senador Flávio Arns, desejando que 
Paulo Duarte possa retornar ao nosso convívio o mais 
rapidamente possível. Que Deus o proteja e mantenha 
sua vida, que é muito importante para a LBV, para o 
País e para todos nós que convivemos com ele nessas 
lutas a favor do povo brasileiro.

Neste momento, também associo-me, Sr. Pre-
sidente, àqueles que gostam de trabalhar e que vão 
continuar trabalhando nesta Casa pelo fortalecimento 
da LBV, esperando que o Professor Paiva Netto possa 
receber esses votos e continuar o brilhante trabalho 
dessa organização.

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

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Congresso 
Nacional não pode mais aceitar a convivência com os 
escândalos que brotam todo final de ano quando da ela-
boração do Orçamento da União. É a peça fundamental 
que define as prioridades nacionais, e todos os anos 
há indícios de desvios e denúncias de corrupção.

Há 17 anos, o Congresso Nacional instituiu a 
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Anões do 
Orçamento e revelou fatos estarrecedores, que leva-
ram Parlamentares à cassação. Desde aquele perío-

do até hoje, a Comissão mantém-se sob suspeição 
permanente.

O que fazer diante dessas denúncias? Não bas-
ta investigar e punir; é preciso encontrar uma solução 
definitiva. O que estamos pretendendo para o próximo 
ano é motivar um debate sobre a hipótese de extin-
ção da Comissão de Orçamento no Congresso Nacio-
nal. O Projeto de Lei do Orçamento tramitaria pelas 
Comissões Técnicas da Casa. Com isso, teríamos a 
ampliação do debate sobre as prioridades nacionais, 
maior transparência, uma participação efetiva e mais 
abrangente de um número maior de Parlamentares, 
que se dedicariam a essa tarefa.

Certamente, estaríamos reduzindo a força da 
pressão do lobby sobre a Comissão e seus Parlamen-
tares, e ainda estaríamos reduzindo o espaço da cor-
rupção, que se amplia em razão da impunidade que 
tem prevalecido.

O que se indaga é: o que fará o Congresso agora 
diante dessas denúncias? E nós respondemos: pratica-
mente nada neste final de ano. A sinceridade é indispen-
sável nesta hora. O Conselho de Ética está dissolvido. 
A Casa não tem Corregedor. Não temos sequer como 
apresentar representações nesta hora. Cabe solicitar 
ao Tribunal de Contas da União. E nós precisamos es-
tabelecer uma prática definitiva. Ao Tribunal de Contas 
da União cabe auditar os fatos referentes a denúncias 
veiculadas. Se há denúncia, há que haver auditoria para 
o esclarecimento necessário e as providências subse-
quentes. O Tribunal de Contas da União tem, a meu ver, 
nessa hora, o dever de realizar auditoria em relação 
às denúncias, veiculadas pela imprensa, envolvendo 
parlamentares na distribuição de recursos através das 
chamadas emendas parlamentares; e, na sequência, o 
Ministério Público deve adotar os procedimentos para 
responsabilização civil e criminal. 

O que não pode prevalecer é a leniência. Nós 
não podemos ficar passivos diante desse quadro de 
denúncias que comprometem a imagem do Congres-
so Nacional. 

A banalização da corrupção nos últimos anos no 
Brasil chega ao limite. Não há como suportar mais esse 
tipo de cumplicidade absoluta e generalizada. Nós te-
mos de agir. E o Congresso Nacional só recuperará a 
sua credibilidade quando agir com rigor em relação à 
questão ética, quando coibir, quando enfrentar, quando 
se expuser diante dos fatos para impedir que eles se 
tornem rotina no Poder Legislativo. É um Poder muito 
importante para ser contaminado. É um Poder essencial 
no Estado de Direito Democrático. Nele estão finca-
dos os alicerces básicos do regime democrático. Não 
podemos continuar permitindo que seja enxovalhado 
a cada passo e a cada ano. Especialmente no fim de 
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festa, ao final do ano, reiteradamente há as denúncias 
de corrupção envolvendo a Comissão de Orçamento.

E, além disso, o Orçamento não pode ser essa 
peça de ficção, não pode ser apenas uma peça para o 
deleite dos especialistas. O Orçamento tem que definir 
prioridades nacionais e ser cumprido pelo Executivo. 
Nós verificamos que, a cada ano, o Orçamento perde 
importância, porque os recursos consignados não são 
aplicados. É por essa razão que o saudoso Senador 
Antonio Carlos Magalhães iniciou nesta Casa uma luta 
para tornar o Orçamento impositivo. O Senado o ouviu 
e o apoiou, mas essa tarefa não teve prosseguimento, 
com eficiência, na Câmara dos Deputados. 

É por essa razão que, no final do ano, quando 
há esse apagão aéreo, quando os aeroportos estão 
superlotados, faz-se o balanço e se verifica que menos 
de 1% do que estava consignado para investimentos 
nos aeroportos brasileiros foi aplicado pelo Governo. 
E, quanto à segurança pública, com o caos que há no 
País em matéria de segurança, apenas 56% dos re-
cursos provisionados para segurança pública, neste 
ano, foram devidamente aplicados. 

Portanto, o Orçamento tem que ser encarado com 
responsabilidade e importância. E estas são as suges-
tões que nós estamos apresentando no próximo ano: 
discutir a extinção da Comissão de Orçamento, para 
que o Governo possa elaborar com o tempo necessá-
rio, a fim de que a tramitação ocorra nas comissões 
técnicas e, ao final, uma comissão de sistematização 
ordenasse aquilo que tivesse sdo aprovado pelas co-
missões técnicas da Casa. Essa é uma sugestão. E a 
outra é a continuidade do debate sobre o modelo de 
Orçamento que queremos, estabelecendo o Orçamento 
impositivo para que o País saiba quais são realmente 
as prioridades adotadas pelo Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Mesa pede a compreensão dos companheiros 
Senadores e assegura a manutenção da palavra a 
todos os inscritos, após a Ordem do Dia. No entanto, 
já concederá a palavra, pela ordem, ao Senador José 
Agripino e, em seguida, ao Senador Suplicy, para que 
possamos, ato contínuo, iniciar a Ordem do Dia. 

Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – É, exatamente, Sr. 
Presidente, sobre a questão de iniciarmos a Ordem do 
Dia. Eu devo confessar a V. Exª que, às cinco da tar-
de, em Natal, hoje, ocorre a cerimônia de diplomação 
dos eleitos, e eu vou precisar estar em Natal às cinco 
da tarde. Eu fiquei hoje até conseguir mudar de voo 
para poder votar a pauta proposta, seja a indicação 
do Presidente do Banco Central, a Medida Provisória 
nº 500, o requerimento de urgência relativo ao PLC nº 
116 e as matérias constantes da pauta. Já são 12h45 
e, infelizmente, não temos quórum na Casa. 

Nós estamos aqui. Agora, devo dizer a V. Exª que 
a posição do Democratas, que é a de dar quórum para 
votações, é de votar a indicação do Presidente do Ban-

co Central, sim; é de votar a favor da Medida Provisória 
nº 500 para desobstruir a pauta, sim; é pela queda da 
urgência do PLC nº 116, com uma manifestação: nós 
somos favoráveis a que se estabeleça um acordo para 
que o PLC nº 116 seja votado conforme ele nasceu na 
Câmara, da autoria do Deputado Paulo Bornhausen, 
permitindo que as companhias telefônicas possam tam-
bém transportar sinal de vídeo, para que elas possam 
oferecer ao consumidor alternativas a mais, conforme 
propõe o Deputado Paulo Bornhausen. Mas a questão 
da definição de quotas e a questão da definição de 
aumento de atribuições da Ancine são questões que, 
na minha bancada, não têm consenso. 

Se, portanto, o Governo concordar em votar, em 
vez do PLC nº 116, algo à semelhança do que foi pro-
posto na Câmara pelo Deputado Paulo Bornhausen, 
nós estamos inteiramente de acordo, de modo a faci-
litar o transporte de sinal de vídeo pelas telefônicas, 
oferecendo uma alternativa a mais ao usuário e ao 
brasileiro comum.

De resto, é solicitado a V. Exª que acione as cam-
painhas para que possamos aproveitar o tempo e votar 
a indicação do Dr. Tombini, indicado para a Presidência 
do Banco Central.

Era isso, com o agradecimento a V. Exª pela 
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Senador José Agripino, comunicamos a V. Exª e ao 
Plenário que as campainhas já estão acionadas.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
respeito à votação do nome do Presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, acho muito importante vo-
tarmos no dia de hoje; se não for agora, na hora em 
que pudermos ter quórum.

No que se refere ao PLC nº 116, avalio que é ne-
cessário que haja um melhor debate e entendimento, já 
que o projeto precisa ter aperfeiçoamentos. Então, eu 
acho que não está na hora de se votar. Inclusive, essa 
é a posição que o Líder Aloizio Mercadante, que se 
encontra acamado, com gripe, pediu que transmitisse 
e com a qual estou de acordo, como Vice-Líder.

E gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, a impor-
tância da decisão tomada no início desta semana, pela 
qual o contribuinte que tiver uma relação homossexu-
al estável, de mais de cinco anos, poderá incluir seu 
companheiro ou companheira como dependente na 
declaração de Imposto de Renda da pessoa física. A 
medida já começa a valer a partir desta segunda-feira, 
dia 2, em todo o País, por meio de um parecer aprovado 
pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega. A Receita 
Federal informou que os contribuintes já podem fazer 
a retificação das declarações dos últimos cinco anos, 
de 2006 a 2010.
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O benefício tributário foi estendido aos homos-
sexuais, depois que a Procuradoria-Geral da Fazenda 
deu parecer favorável em resposta à consulta formal 
encaminhada ao Ministério do Planejamento por uma 
servidora pública que solicitou a inclusão de sua com-
panheira como dependente, para efeito de dedução do 
Imposto de Renda da pessoa física.

Basta comprovar que existe o vínculo, como ende-
reços comuns nos últimos cinco anos, propriedades em 
conjunto e outra série de documentos, conforme disse 
o Supervisor do Imposto de Renda, Joaquim Adir.

Assim, a medida visa equiparar os efeitos tri-
butários. A lei não cria nenhuma discriminação. Os 
valores da sociedade mudam com o tempo. Há trinta 
anos não existia divórcio e há vinte anos a mulher não 
podia ser chefe de família. Os conceitos de valores da 
sociedade se alteram com o tempo e a interpretação 

da lei também deve ser alterada, conforme explicou o 
Coordenador-Geral Ronaldo Baptista, dos Assuntos 
Tributários da Procuradoria.

Sr. Presidente, gostaria de aqui assinalar como 
muito positivo o artigo do jurista José Afonso da Silva, 
publicado segunda-feira no jornal Folha de S.Paulo, 
sobre o Complexo do Alemão. Eu pediria, dadas as 
qualidades deste artigo, que ele seja transcrito nos 
Anais do Senado Federal, pois estou de acordo com 
a análise que ele colocou aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

Com a palavra, o Senador Mão Santa.
Senador Mão Santa...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Presidente Heráclito Fortes, olha, 
eu acho que chegou... E é uma denúncia aqui para a 
imprensa. Atentai bem! 

Senador Heráclito, essa zorra foi flagrada e não foi 
punida, quando um Deputado pilantra lá do Rio Grande 
do Norte fez um bacanal, no Rio Grande do Norte, di-
zendo que era para turismo. Não era turismo, ele mesmo 
ganhava dinheiro e levou um bocado de mulher bonita 
com dinheiro e passagem do Congresso. 

Nós fomos vítimas, pessoas honradas... Por exem-
plo, Pedro Simon, que tem um crédito doido em passa-
gem, não pode levar a sua esposa; eu, a minha Adalgi-
sinha. Aí o Presidente foi fraco em punir. Ele devia ser 
enforcado, está entendendo? Ou, pelo menos, suspen-
so, ser cassado. Aí tiraram as passagens das esposas, 
das mulheres de vergonha e de dignidade.

Eu passei esses anos todos – V. Exª sabe que eu 
nunca busquei o dinheiro –, com dificuldade, pagando 
as passagens da Adalgisinha. 

Mas está na imprensa toda e deu escândalo. 
Atentai bem, está em toda a imprensa! Este Congres-
so aí nunca esteve tão podre, e voltaram os anões do 
Orçamento, mas com marca, com devaneios. 

Todo mundo sabe que tem uma epidemia de car-
naval fora de época. Eu sou Francisco. Francisco disse, 
Álvaro Dias: onde houver tristeza, alegria. Já fui Pre-
feito, Governador, incentivei, mas essa malandragem 
não. É uma farra, e quero denunciar. No Piauí, o De-
putado Ciro Nogueira, de lá, que faz parte do mesmo 
grupo de Natal, cujo Deputado devia ter sido punido, e 
foram punidas as pessoas de vergonha e de decência, 
que deixaram de ter o direito de acompanhar – tem o 
Geraldo Mesquita aqui, com a esposa dele –, porque 
fizeram essa pilantragem, mas não puniram, porque 
era do lado do rei, do Governo e tal. Nós que fomos 
punidos, as mulheres decentes que foram. 
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E agora, está lá esse negócio... Pode olhar no Or-
çamento. Deputados, como lá no Piauí, têm 15 milhões 
– isso dava para terminar o porto de Luís Correia, Sr. 
Heráclito. Esse negócio de carnaval fora de época, So-
doma e Gomorra; os bacanais começados que deram 
na punição das mulheres dignas e de vergonha.

Não podia, não. O Geraldo Mesquita não leva mais 
a mulher dele, por que cadê o dinheiro? Ele não roubou, 
não ensinou, não tem mensalão. É a verdade.

E agora, olha, o que há é o seguinte, atentai bem, 
eu sei a malandragem: tem uma epidemia de carna-
val fora de época. Só no Piauí foram 15 milhões que 
o homem levou. 

Então, dá o dinheiro para o Prefeito, R$400 mil re-
ais, R$500 mil. Aí, o Prefeito contrata esses conjuntos 
que vocês conhecem, esses artistas. O empresário amigo 
vai vender aqueles abadás. São quatro dias de Sodoma 
e Gomorra, e ele sai mais rico do que entrou. Como se 
pode concorrer com uma malandragem dessa?

Então, isso aqui... O Congresso tem que ter – 
morreu Romeu Tuma – uma Corregedoria. Existe De-
putado aí, como lá do Piauí, que tem 15 milhões nesse 
negócio de festa. E vai levar aqui.

Eu não sou contra Carnaval, não. Contra a alegria. 
Mas, sim, eu sou é contra a roubalheira. Isso está muito 
pior do que os anões do Orçamento. Muito, muito pior, 
porque agora eles estão fardados, estão de abadá, es-
tão mascarados, estão dançando e estão gozando. 

Então, V. Exª é lá do Piauí e vê, mas está um 
abuso. E eles pegam quatro anos colocando esse di-
nheiro, saem ricos, porque um abadá é caro. Vocês 
que vão em festa, um abadá é... Quanto é, vocês que 
vão? Ó, R$300 reais. Aquilo é muita gente, porque é 
bom mesmo dançar. Os conjuntos são bons. Atraem. 
Aí coloca o dinheiro acumulado por essa gente, como 
é que a gente pode ganhar a eleição desses pilantras 
que estão fazendo isso no Congresso? 

Mas isso tudo foi pela falta de firmeza lá de Natal, 
que dizia que iria ajudar o turismo. Não, quem ajudou 
Natal e o turismo foi Deus mesmo, que fez as belas 
praias, não foi essa malandragem. E já houve a pu-
nição, agora está aí a desmoralização. Está em tudo 
que é revista, e vai aumentar. 

Eu peço que faça, no Piauí, uma análise dessa 
malandragem que está lá. Olha, R$15 milhões davam 
para terminar o Porto do Piauí, de Luís Correia, inicia-
do quase há mais de um século. Ainda mais Senador 
Heráclito, lá em Luís Correia – aliás, Luís Correia é 
nome do irmão do meu avô, a praia perto de Parnaíba 
que eu passei a lua de mel –, marcaram um réveillon e 
nem houve. Onde está chegando o desplante! O povo 
foi e colocaram um conjuntinho local.

Então, está aí o escândalo. É mais fácil você ta-
par o sol com a peneira do que esconder a verdade. 
A verdade é que esses Deputados, por via do turismo 
– porque, para ter turismo, tem que ter vergonha, tem 
que ter segurança, tem que ter educação, como uma 
bandeira de incentivar o turismo – estão entrando nes-
ses mares, aí sim, nunca d’antes navegados. Nunca 
vi tanta corrupção, mas corrupção alegre, dançando, 
brincando e gozando do povo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM 
– PI) – V. Exª, portanto, solicita que seja enviado a 
denuncia que faz à AGU e ao Tribunal de Contas, se 
bem entendi?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI ) – É lógico, é claro. 
Eu lamento o Romeu Tuma estar no céu, porque era o 
Corregedor a quem ia denunciar direto... Esta Casa está 
sem Corregedor, mas o Alvaro Dias, que é o homem 
da oposição, deve fiscalizar, e fiscalize essa indecência 
desses carnavais fora de época, porque o rumo está as-
sim: o Deputado arruma o dinheiro, R$500 mil, dá para 
o Prefeitinho – pode ver, votam tudo neles os que estão 
lá, os fora de época –, aí vendem os abadás de um ami-
go dele, uma empresa amiga, e ficam com o dinheirão, 
quer dizer, indireto. No fim de quatro anos de Carnaval 
fora de época, de alegria, estão com um dinheirão, rou-
bado alegremente, impunemente e gozando.

Esses anões são muito piores porque são mas-
carados e estão se aproveitando da alegria do povo, 
que não tem culpa.

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

Sobre a mesa, ofício que passo a ler
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V. Exª 

para, nos termos regimentais, solicitar alteração da indica-
ção da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação – CMO, passando este Líder para membro suplente 
e o Senador Mozarildo Cavalcanti para membro titular.

Atenciosamente,
Senador Gim Argello, Líder do PTB

É o seguinte o ofício na íntegra:

Ofício nº 90/2010/GLPTB

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência para, nos termos regimentais, solicitar 
alteração da indicação da bancada do Partido Traba-
lhista Brasileiro – PTB na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, passando 
este Líder para membro suplente e o Senador Moza-
rildo Cavalcanti para membro titular.
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Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Presidência designa o Senador Mozarido Ca-
valcanti, como titular, e o Senador Gim Argello, como 
suplente, para integrarem a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 1.874, de 2010, 
da Câmara dos Deputados, encaminhando para os fins 
previstos no § 3º do art. 60 da Constituição Federal, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008 (nº 
507/2010, naquela Casa, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, que 
prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência 
do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM 
– PI) – A Presidência convocará sessão solene do 
Congresso Nacional, a fim de promulgar a Emenda 
Constitucional.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. Depois do Senador Delcídio. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª aguardaria?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – V. 
Exª manda e não pede.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Eu suspenderia para atendê-lo, porque eu queria 
entrar no objeto da convocação da presente sessão, e 
V. Exª falaria no intervalo da votação.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Não, Sr. Presidente. Em função das matérias que temos 
de votar hoje, acho que já há condições de o Senador 
César Borges relatar a medida provisória e nós aprovar-
mos, até porque há acordo. Temos uma pauta ainda de 
votação nominal, o Presidente do Banco Central. Acho 
importante acelerarmos porque, daqui a pouco, nós não 
temos nem condição de fazer votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – É exatamente essa pauta que nós estamos ten-
tando cumprir.

Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presiden-

te, eu tenho uma ponderação a fazer. Parece-me que o 
Governo não está interessado em aprovar matérias que 
dizem respeito ao Poder Executivo. Preferem homena-
gear o Presidente Lula nesse fim de festa de Governo e 
não comparecem ao trabalho. Nós vamos votar medidas 
provisórias simbolicamente, e a Lei Kandir, como fica? 
Há acordo, mas esse acordo está vinculado à aprovação 
da Lei Kandir. Se nós aprovarmos a medida provisória, 

teremos quórum, na próxima semana, para aprovar a Lei 
Kandir? Nós devemos votar as duas matérias, Sr. Pre-
sidente. Se não temos quórum para votar a Lei Kandir, 
que aguardemos quórum para votar também a medida 
provisória. Essa é a minha solicitação a V. Exª. Se não 
há interesse do Governo, se a bancada governista não 
está aqui, com raras exceções, obviamente não temos 
por quê, sendo oposição, aceitar a votação simbólica 
de uma medida provisória sem votar a prorrogação da 
Lei Kandir, que importa a todos os Estados brasileiros. 
Essa é a ponderação que eu faço a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Evidentemente, essas matérias só poderão ser 
votadas havendo acordo. Com o posicionamento de 
V. Exª, a indagação primeira que esta Mesa faz é se 
poderemos inverter a pauta e votar outras matérias – 
acordos internacionais, embaixadores. Até porque não 
sabemos o quórum.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) – 
Poderíamos começar fazendo um teste do quórum com 
os embaixadores, porque o quórum não foi testado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – É isso exatamente que estou tentando.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– E, no momento em que tivéssemos quórum, votarí-
amos o Tombini, a medida provisória e também a Lei 
Kandir. Acho que só fazendo o teste. Se não fizermos 
o teste, não vamos saber se há quórum ou não.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente,...

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Votação nominal só quando começa a votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– É essa a posição da Mesa. Agora, depende do enten-
dimento dos senhores. Podemos começar assim?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente, só...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, conforme a proposta do Senador Delcídio 
Amaral, nós poderíamos começar pela Medida Provi-
sória nº 500, que é muito importante, por exemplo, para 
os cacauicultores na Bahia. Ela está pronta aí, e posso 
relatar ad hoc o parecer feito pelo Senador Valdir Raupp. 
Não há nada que condicione uma coisa a outra. Pode-
mos votar, porque há consenso em relação à Medida 
Provisória nº 500. Não vejo por que a Oposição – está 
aqui o Senador Júnior, que é da Bahia –vai se opor a 
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votar a Medida Provisória nº 500, que é favor da Bahia 
e dos cacauicultores. Depois, testaríamos o quórum.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Só que há essa ponderação de um dos Líderes. Aí 
passa a não haver consenso. A sugestão do Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior é procedente. Faría-
mos o teste com um embaixador. Havendo a verificação 
de quórum, que é o que o Senador Alvaro Dias deseja, 
nós votaríamos as matérias acordadas.

Podemos começar, então, com a votação para 
embaixador? 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sim, Sr. Pre-
sidente. Concordamos que se teste o quórum, conforme 
sugeriu Antonio Carlos Magalhães Júnior. Obviamente, 
não votaremos também a medida provisória sem que 
antes se delibere sobre o requerimento que pretende ur-
gência para o Projeto nº 116. Só concordamos em votar 
matérias desde que esse requerimento seja retirado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Então, vamos trabalhar com o primeiro embai-
xador:

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 297, DE 2010

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 297, de 2010 (nº 630/2010, na origem) pela 
qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação da 
Srª Leda Lúcia Martins Camargo, Ministra de 
1ª Classe da carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto ao Reino da Suécia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores, tendo como Relator o 
Senador Pedro Simon. (Parecer nº 1.721, de 
2010-CRE)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encer-
rada a discussão.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Presidência solicita às Srªs e aos Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes ou em outras 
dependências da Casa que se dirijam ao plenário para 
exercerem o direito do voto. Determina, também, que as 

Comissões encerrem ou suspendam os seus trabalhos 
para que possamos dar continuidade à Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu sugeriria que, caso não tenhamos quórum nesta 
sessão extraordinária, começássemos a Ordem do Dia 
imediatamente no início da sessão ordinária, porque 
teríamos outra chance de termos quórum para votação, 
caso não consigamos agora. É uma sugestão.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu sugiro a V. Exª que con-
sidere a proposta do Senador ACM Júnior e que es-
tabeleça um prazo para esta sessão. Nós não vamos 
ficar aqui duas horas, aguardando quorum. Eu sugiro 
a V. Exª que defina quanto tempo haveremos de es-
perar o quorum. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Porque, repito: 
os governistas estão mais interessados em ouvir o Presi-
dente Lula do que em cumprir o seu dever e votar aqui. 

Este momento, que é crucial para o Governo, em 
que há matérias de interesse do Governo aqui, está 
sendo substituído pela louvação ao Presidente Lula, no 
seu final de mandato. O que é mais importante para o 
País, aplaudir o Presidente Lula no Palácio do Planal-
to ou cumprir o dever e votar as matérias de interesse 
do Governo aqui? 

Então nós sugerimos a V. Exª que estabeleça um 
prazo para que possamos aguardar dentro desse pra-
zo, evidentemente encerrando esta sessão, atendendo 
a sugestão do Senador ACM Júnior. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Alvaro Dias... 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em seguida.

Senador Alvaro Dias, V. Exª faz uma ponderação 
pertinente. Eu apenas vou dar um prazo mais alarga-
do, porque, por falha minha, não determinei que as 
comissões encerrassem a votação, para iniciar a Or-
dem do Dia, só o fiz agora. Então daremos 15 minutos 
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e, após isso, estará encerrada. Há concordância dos 
Srs. Líderes? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, eu gostaria de ser ouvido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Pois não, sobre a matéria, V. Exª tem a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É uma 
sugestão: como a nova sessão terá início às 14 horas, 
em vez do tempo estipulado por V. Exª, que esperemos 
o tempo normal do início da sessão ordinária de hoje, 
a nova sessão das 14 horas, e então V. Exª encerrará, 
caso não haja o número exigido pelo Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Nós estamos com o processo de votação iniciado, 
que não poderá ser suspenso.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Interrompido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Nós temos que concluí-lo. É evidente que, se hou-
ver fluxo de votação, nós poderemos, inclusive, pror-
rogar esta sessão, votando matérias. Caso contrário, 
não havendo número, nós vamos encerrá-la e reabrir 
às 14 horas, como já houve solicitação de alguns dos 
Srs. Líderes. O ideal é que nós pudéssemos votar já 
o primeiro embaixador, o segundo embaixador, ainda 
nesta presente sessão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Seria interes-
sante que nós começássemos a sessão das 14 ho-
ras, se possível, com a Ordem do Dia, porque aí os 
pronunciamentos dos Senadores ficariam para após a 
Ordem do Dia e, com isso, nós teríamos mais chance 
de ter quorum para as votações nominais. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Mesa consulta os Srs. Líderes se estão de 
acordo com a sugestão do Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior. (Pausa.)

Não havendo objeção, vamos atendê-lo. Nós 
vamos iniciar a sessão das 14 horas pela Ordem do 
Dia, deixando a Valsa do Adeus, as despedidas, o até 
breve, para posterior à Ordem do Dia. 

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PDT concorda com a su-
gestão do Senador ACM Júnior, para que a gente co-

mece, às 14 horas, pela votação e deixe os discursos 
para mais tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– V. Exª colabora com a ideia de todos, de caminhar-
mos em torno do consenso. Será atendido. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Vamos falar com a Bancada, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Va-
mos falar com a Bancada de apoio ao Governo, para 
mobilizar todos os Senadores e Senadoras, a fim de 
que, às 14 horas, estejam aqui, quando V. Exª dará 
início à Ordem do Dia. 

Aceito a proposta do Senador Antonio Carlos 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– O prazo, portanto, dessa votação será encerrado às 
13 horas e 28 minutos. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não, Senador Alvaro.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para regis-
trar mais uma vez que a Oposição mantém o acordo, 
aceitando votar a medida provisória vinculada à vota-
ção da Lei Kandir. 

É por essa razão que nós estamos admitindo a 
antecipação da Ordem do Dia, já que há interesse de 
todos os Estados brasileiros na prorrogação da Lei 
Kandir. É um projeto de lei complementar que exige o 
quorum de pelo menos 41 Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa já consultou os Srs. Líderes, mas o Sena-
dor Renan encontra-se em plenário. Eu apenas queria 
consultá-lo se concorda com a proposta do Senador 
Alvaro Dias: condicionar a votação da medida provi-
sória à votação da Lei Kandir. 

É preciso que haja um consenso. (Pausa.)
Então, há o consenso do Senador Renan, o que 

facilita em muito aqui. 
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

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

PI) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Eu gostaria que 
fosse colocado em votação... Há um requerimento, em 
regime de urgência, trazendo para o Plenário o PLC 
nº 116. Há um acordo aqui, entre alguns partidos, de 
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que, por exemplo, o PT já se manifestou, nós já nos 
manifestamos, o PSDB também já se manifestou con-
trariamente à votação. Então, acho que nós poderíamos 
votar esse requerimento e tirar, evidentemente, essa 
questão, digamos, do foco, porque não será votado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Mesa, para cumprir o Regimento, aguarda 
esse requerimento de urgência, porque não chegou 
até aqui. Mas estamos aguardando o requerimento, 
para os procedimentos de praxe.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, quero fazer uma consul-
ta a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não, Senador Valadares, como sempre, 
atuante.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu pediria a V. Exª, se fosse possível, como 
já aconteceu em outras ocasiões, considerarmos este 
quorum, de 21, de 22, quando iniciarmos a Ordem do 
Dia, de vez que pode acontecer – e isso é viável – que 
algum Senador, atrás do seu diploma, já esteja viajan-
do para o seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Senador Valadares, já existe o quorum previsto de 
quase – vou conferir aqui – 55 Senadores. O quorum 
existe. O problema é a presença na presente votação. 
A questão do quorum já está superada, apenas é a 
questão da votação. É por isso que estou mais uma 
vez apelando aos Srs. Presidentes de Comissões que 
suspendam as respectivas reuniões, para que os Se-
nadores se dirijam ao Plenário para essa votação.

Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela Liderança 
do Governo, nós estamos de acordo com a proposta 
do Senador ACM Júnior, para acelerar os trabalhos, 
porque depois tem despedida de Senadores e Sena-
doras. Portanto, acho que essa é a proposta melhor 
para fecharmos a pauta de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– V. Exª tem razão e vamos caminhar nessa direção.

(Pausa.)
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª desiste? V. Exª pe-

diu a palavra, pela ordem? (Pausa.)
Senador Roberto Cavalcanti, pela ordem.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
só para um esclarecimento. Temos na agenda uma 

reunião em uma determinada Comissão, para rece-
bermos o Presidente do BNDES, hoje, às 14h30min. 
Eu sugeriria que houvesse a alteração desse horário, 
dessa audiência pública, porque é uma audiência pú-
blica importante, ao mesmo tempo que vai coincidir 
com o horário das votações do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Roberto Cavalcanti, é evidente que o 
impedimento do funcionamento das Comissões é so-
mente no período da Ordem do Dia.

Há um acordo aqui, proposto pelo Senador ACM 
Júnior, com a concordância de todos os Líderes, de que 
às duas horas seja dado início à sessão, começando 
imediatamente pela Ordem do Dia. Aí, é preciso que 
haja um entendimento entre os Líderes, para compa-
tibilizar o horário da oitiva do Presidente do BNDES 
com a sessão plenária.

Evidentemente, os Líderes da base do Governo, 
à qual V. Exª pertence, deverão fazer uma opção sobre 
a prioridade nesse momento.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Isso, isso. Só estou, construtivamente, dando...

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Exatamente. A decisão que for tomada, eviden-
temente, a Mesa cumpre.

Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador. Fora do microfone.) – Pergunto 
ao Senador Roberto Cavalcanti se não dá para retardar 
essa reunião da tarde para as 17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Não estou conseguindo alcançar V. Exª, porque esta-
mos com dificuldade de som. Nós estamos com limita-
ção de som por conta da acústica, como vê V. Exª.

O SR. ACIR GURCACZ (PDT – RO) – A pergunta, 
Sr. Presidente, é se não dá para retardar essa audiên-
cia pública das 14:30 horas para as 17 horas, de forma 
que não atrapalhe a votação aqui, no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Exatamente. Vamos caminhar em torno de um 
consenso.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador ACM Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Inclusive, eu 
estaria presidindo essa reunião, por designação do 
Senador Demóstenes Torres. Sou um dos autores do 
requerimento e estaria presidindo essa reunião.
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Então, realmente, é do mais alto interesse da Casa 
que nós posterguemos o início da audiência pública 
para que possamos votar, aqui, as matérias que são 
prioritárias. O nosso interesse também é o de adiar o 
início da audiência pública, para viabilizar a votação 
aqui no plenário.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, exatamente essa foi a nossa in-
tenção. A nossa intenção foi exatamente essa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – É exatamente o que propõe o Senador Roberto 
Cavalcanti. 

Caberia aos senhores Líderes conversar com o 
Presidente do BNDES para que haja um retardamento 
da sua presença.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB) – Lembro que, como há tempo suficiente para 
avisá-lo, talvez alguém tenha de tomar a iniciativa de 
fazer esse adiamento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, parece que...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Eu solicito que a Liderança do Governo tome 
essa providência.

Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, a falta de quorum é evidente, o tempo já se es-
gotou e creio que seja prudente encerrar agora, para 
voltarmos às 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Nós estamos a seis minutos do compromisso, Se-
nador Alvaro Dias. Estou, aqui, olhando atentamente. 
Fique V. Exª absolutamente tranquilo, porque aos 28 
minutos nós encerraremos.

(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI.) – A Mesa comunica que vai encerrar o processo 
de votação. Se algum Sr. Senador ainda não tiver vo-
tado, pode fazê-lo. (Pausa)

A Mesa, conforme acordo feito com os Srs. Líde-
res, vai proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI.) – Votaram SIM 21 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 25 votos.
Não há número.
A matéria fica, portanto, adiada.
A Ordem do Dia está encerrada.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza 
a União e as entidades da administração públi-
ca federal indireta a contratar, reciprocamente 
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro 
Nacional cotista único, a aquisição, alienação, 
cessão e permuta de ações, a cessão de cré-
ditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de 
alocação prioritária de ações em ofertas pú-
blicas ou a cessão do direito de preferência 
para a subscrição de ações em aumentos de 
capital; autoriza a União a se abster de adquirir 
ações em aumentos de capital de empresas 
em que possua participação acionária; altera 
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 500, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 07.12.2010)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.10.2010)

Prazo final prorrogado: 07.02.2011

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 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

4 
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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.
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6 
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.

7 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

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)

9 
SUBSTITUTIVO AO  

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-
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)

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13 
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-
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bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preven-
tivas, de socorro, assistenciais ou recupe-
rativas na área de defesa civil e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

14 
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 Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Mo-
rais.

15 
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.

16 
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).

17 
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).

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.
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Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

20 
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, Medicamen-
tos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá 
outras providências, para permitir que farmácias 
e drogarias disponibilizem serviços 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.

21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

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

23 
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.

24 
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.

25 
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 Comissões Parlamentares 
de Inquérito (tipifica as condutas de fazer afirma-
ção falsa ou negar a verdade, na condição de in-
diciado ou acusado, 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.
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26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

28 
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.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

30 
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 
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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.

31 
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.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

33 
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 
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subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005–Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

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

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 274, de 2005–Complementar, de 
autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei 
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para 
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005–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.

36 
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–Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I 
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 
Complementar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

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

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

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

38 
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–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 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006–Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

41 
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.

42 
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, 
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na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

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

43 
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.

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008–Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
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para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

46 
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.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 
do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 
e 341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 

313, 363,381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares;265 e 684 de 
2007–Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008–Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

2008–Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008–Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
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questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

49 
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–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.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 1, de 2009)

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

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

51 
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.

52 
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 
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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.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

55 
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.

56 
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.

57 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos).

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Temos o Senador Mozarildo Cavalcanti inscrito 
na Ordem do Dia. Indago de V. Exª se quer fazer uso 
da palavra. A única solicitação nossa é de que temos 
de encerrar a sessão exatamente às 14 horas, para 
dar curso à sessão normal.

V. Exª abre mão? (Pausa.)
Não há nenhum orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre-
sente sessão, comunicando que haverá sessão às 14 
horas, iniciando-se com a Ordem do Dia, conforme o 
acordado entre os Srs. Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Está, portanto, encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 29 
minutos.)
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Ata da 210ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
em 15 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Heráclito Fortes e Mão Santa

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-

to e encerra-se às 19 horas e 36 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senado da República do Brasil, 14 horas, 15 de de-
zembro de 2010.

Represento a Mesa Diretora do Senado da Re-
pública, que tem como Presidente o Senador José 
Sarney.

Esta é a 4ª Sessão Deliberativa Ordinária da 53ª 
Legislatura.

Esta é a 208ª sessão deliberativa ordinária.
Havendo número regimental, declaro aberta a 

sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nosso 

trabalhos.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-

nadores que o Período do Expediente da sessão deli-
berativa ordinária de amanhã, dia 16 do corrente, será 
destinado a comemorar o centenário de nascimento 
dos cantores e compositores Adoniran Barbosa e Noel 
Rosa, nos termos dos Requerimentos nºs 23, 944 e 
965, de 2010.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há oradores inscritos.

Então, tomamos a seguinte decisão: como não 
houve quorum exigido pela lei para as votações na 
sessão prevista de 11 horas, ficou de haver um acer-
to, para iniciarmos pela Ordem do Dia. Mas, para não 
terem prejuízo os oradores inscritos, vamos dar a pa-
lavra pela ordem.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está ali na bandeira: “Ordem e Progresso”.

Quem foi o primeiro que pediu?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– O Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Paulo Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Eu pedi em segundo lugar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E, 

segundo, Mozarildo.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Eu pedi em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E, 

terceiro, Antonio Carlos Júnior.
Então, se ninguém se opõe, a nossa decisão 

será essa. Não vamos chamar os oradores inscritos, 
porque estamos na dependência do encontro dos Lí-

deres, para iniciarmos de imediato a Ordem do Dia, 
havendo o quorum qualificado de 41 Senadores, para 
darmos início às votações. Na Casa, o painel acusa a 
presença de 57 Senadores.

Neste instante, convocamos os Líderes, para 
viabilizarmos a Ordem do Dia de imediato.

Então, vamos dar a palavra, pela ordem, para não 
sacrificar os oradores que se inscreveram.

Pela ordem, já está na tribuna, Paulo Paim. De-
pois, Mozarildo Cavalcanti e, posteriormente, Antonio 
Carlos Júnior.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, eu estava inscrito ontem, mas abri mão de minha 
fala devido a diversos Senadores estarem fazendo 
seus discursos de despedida da Casa.

No discurso que eu faria ontem, eu trataria desta 
importante semana que é a Semana de Mobilização 
Nacional para Doação da Medula Óssea, prevista na Lei 
Federal nº 11.930, de 2009, a chamada Lei Pietro.

Pietro foi um jovem gaúcho falecido no ano pas-
sado, filho de Beto Albuquerque, Deputado Federal 
eleito pelo PSB do Rio Grande do Sul. Sr. Presidente. 
Pietro era um jovem dinâmico, inteligente, competente, 
que faleceu de leucemia; hoje ele é símbolo desta luta 
e dá nome à lei apresentada por seu pai, Beto Albu-
querque, e sancionada pelo Presidente Lula.

Tenho dito, Sr. Presidente, que o Deputado Beto 
Albuquerque e sua família perderam um filho, mas 
não esmoreceram. Assumiram a causa, para ajudar 
a salvar milhares de vidas. Eu diria aqui, com muito 
carinho: “Vida longa a todos que assumiram a doação 
da medula óssea”.

No Brasil, Sr. Presidente, a cada ano, surgem 
10 mil casos de leucemia. Somente no Rio Grande do 
Sul são mil. Essa é uma das muitas doenças que, para 
serem enfrentadas, precisam de doadores.

Para isso, são fundamentais campanhas que, 
além de informar, de esclarecer a população sobre a 
doença, também provoquem o espírito de solidariedade 
e alertem para a grandeza do ato de ser um doador, 
uma doadora.

O número de inscritos no Registro Nacional de 
Doadores Voluntários de Medula Óssea cresceu em 
1,3 milhão, nos últimos 18 meses. A previsão é a de 
que, até o final do ano de 2010, chegar-se-á a 2 mi-
lhões de doadores cadastrados.

Sr. Presidente, a quem tem de 18 a 55 anos e 
dispõe de boa saúde e boa vontade de ajudar basta 
dirigir-se ao hemocentro mais próximo, coletar cinco 
mililitros de sangue, preencher um cadastro de infor-
mações pessoais, e pronto: tornar-se-á, assim, mais 
um doador voluntário de medula óssea e poderá ser 
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chamado, a qualquer momento, caso seja compatível 
com alguém que precise do transplante.

Aproveito, Sr. Presidente, para cumprimentar o 
Deputado Beto Albuquerque pelo artigo publicado on-
tem, no jornal Correio do Povo, do Rio Grande do Sul. 
O texto leva como título “Hora de ser solidário”. Foi ba-
seado no próprio artigo do meu amigo Deputado Beto 
Albuquerque que fiz este pronunciamento.

Por fim, Sr. Presidente, quero também registrar 
que ontem foi aniversário da nossa Ministra Dilma Rous-
seff, eleita recentemente Presidente da República.

O Brasil vem construindo uma bela trajetória 
no campo econômico e social. Ao longo dos últimos 
anos, temos avançado na inclusão social como pauta 
de prioridades no País e temos firmado o compromis-
so com a distribuição de renda e a com a melhoria da 
qualidade de vida do nosso povo.

Esse processo contou, com certeza, com a parti-
cipação de muitas e muitas pessoas, que sonharam e 
lutaram por um Brasil melhor; pessoas que acalentaram 
um sonho desde muito jovens e que se dedicaram a 
ele com amor, clareza, inteireza e verdade.

E foi em meio a esse grupo de sonhadores que 
surgiu uma jovem determinada, inteligente, disposta a 
entregar-se, de corpo e alma, ao ideal de uma pátria 
livre, justa e fraterna. Ela enfrentou os desafios, com a 
coragem de quem olha para o horizonte, sem temer os 
obstáculos. E ela dedicou-se para tornar esse amanhã 
uma realidade para milhões de brasileiros que lutavam 
e sonhavam com uma vida melhor.

Sr. Presidente, essa mulher é a nossa Presidenta 
eleita Dilma Rousseff, que ontem completou 63 anos de 
existência. Com muito trabalho e fé em seus objetivos, 
transformou-se em uma mulher guerreira, combativa; 
não vacilou, sempre que chamada a contribuir em tudo 
que pudesse ajudar o crescimento do Brasil e trazer 
resultados positivos para o povo brasileiro.

Atuou com maestria no cargo de Secretária Mu-
nicipal da Fazenda de Porto Alegre, lá no meu Rio 
Grande, e também como Presidente da Fundação de 
Economia e Estatística, também no Rio Grande. Fez 
um trabalho brilhante como Secretária Estadual de Mi-
nas e Energia no Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, sob o Governo de Olívio Dutra.

Durante o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, assumiu a chefia do Ministério de Minas e 
Energia, e pôde novamente colocar em prática toda a 
sua habilidade e competência. Assumiu depois o Mi-
nistério da Casa Civil. Muitas foram as contribuições 
nessa trajetória, por exemplo: a forma como ela abra-
çou e defendeu o PAC, em que foram contempladas 
diversas ações que mudaram o cenário nacional.

Em resposta a essa respeitosa e admirável cami-
nhada, uma história de vida, o povo brasileiro, em 31 

de outubro de 2010, foi às urnas e a consagrou como 
a primeira mulher eleita Presidente do País, nosso 
querido Brasil.

Num gesto histórico que será sempre lembra-
do, lembrado pelo povo brasileiro, eu tive a alegria de 
ouvir nas ruas de Porto Alegre, nas ruas do meu Rio 
Grande: “Dilma Rousseff, Presidente, a primeira mu-
lher Presidente do Brasil”.

Sr. Presidente, termino dizendo que a menina, 
a jovem, a mulher, a avó Dilma Rousseff entra para 
a história trazendo no coração o mesmo desejo que 
acalentou em todos esses anos: consagrar a riqueza 
do nosso País a quem é, de fato e de direito, seu legí-
timo dono, o povo brasileiro!

Parabéns por seu aniversário, Presidenta eleita 
Dilma Rousseff.

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
Obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – De-

pois das palavras do Senador Paulo Paim, que relembra 
o aniversário, ontem, da nossa Presidente eleita...

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. Na sequência, gostaria de falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
...apenas lamentamos, porque ela recebeu uma heran-
ça maldita. Está aqui nos jornais, sobre o crack: que 
98% das cidades brasileiras sofrem dessa epidemia. 
Mas nós pedimos as forças e a bênção de Deus para 
orientar essa mulher a dirigir bem o nosso País.

Então, nós estamos pela ordem. O orador agora 
que solicitou é Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Só para 
me inscrever, Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito aqui pela ordem. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Neuto de Conto chegou agora. 

Esta sessão foi interrompida, porque, embora o 
painel acuse a presença de 57, a prevista para 11h 
não teve quórum. Então se esperou – estava sendo 
presidida pelo Senador Heráclito Fortes e eu estava 
secretariando –, e ficou acertado que, ao início da 
sessão normal, às 14h, seria prioridade a Ordem do 
Dia. Mas é preciso ter número, e no momento, acho 
que o número está inferior ao que tinha. Nós estamos 
aguardando. 

Então, Senador Neuto de Conto, eu tomei a de-
cisão, para não prejudicar os oradores inscritos, que 
estão salvaguardados, de atender pela ordem, porque 
há essa determinação do plenário, ou seja, priorida-
de da Ordem do Dia. Então, o Senador Mozarildo é o 
segundo inscrito pela ordem. 
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Querendo, peça logo pela ordem, mas V. Exª é o 
primeiro aqui dos inscritos.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – O 
primeiro inscrito para falar após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois é, e V .Exª não é só aqui o primeiro inscrito, não; é 
no meu coração. Aquele homem que criou uma cidade, 
São Miguel do Oeste, lá no oeste de Santa Catarina, 
que não existia. Aí nasceu um gaúcho lá, se transfor-
mou em Santa Catarina, empolgou todo mundo e é uma 
das mais brilhantes carreiras, não só do Rio Grande 
do Sul, como de Santa Catarina e do Brasil. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, é só uma intervenção rápida, só para 
pedir a minha inscrição, pela Liderança do Democra-
tas, após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
nosso Secretário José Roberto já o tinha feito.

Com a palavra, Mozarildo Cavalcanti, usando 
pela ordem. Teremos sensibilidade. E ele representa 
o nosso PTB de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão 
Santa, que preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, senhores e senhoras telespectadoras da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Sr. Presidente, 
o meu Estado foi criado pela Constituição de 88, e eu 
tive a honra, como Constituinte, de batalhar justamen-
te para que a Constituinte transformasse Roraima em 
Estado – junto com ele, também foi criado o Amapá – 
e que fosse desmembrada parte do Estado de Goiás 
para criar o atual Estado de Tocantins. O meu é um 
dos três Estados mais novos da Federação e era um 
Território Federal. Então, passando a Estado em 88, 
só foi de fato instalado como Estado com a eleição 
do primeiro Governador, em 1990, e a sua posse, em 
janeiro de 91, junto com a primeira Assembleia Legis-
lativa eleita, que também passou a ser Assembleia 
Constituinte do Estado. 

Essa Assembleia foi acomodada, de maneira im-
provisada, num prédio que era do Palácio da Cultura, 
um prédio onde aconteciam eventos culturais, reuniões, 
debates etc. Então, durante todo esse tempo, a Assem-
bleia esteve acomodada nesse prédio, digamos assim, 
de maneira relativamente precária. Somente agora, com 
a Presidência do Deputado Mecias de Jesus – aliás, 
já está no seu segundo mandato como Presidente da 
Assembleia –, foi concluída a reforma, que foi, eu diria, 
quase a construção de uma nova sede.

Hoje, aconteceu pela manhã, no meu Estado, a 
inauguração da nova sede do Poder Legislativo. E ainda 
está ocorrendo – já que lá são duas horas a menos, 
tendo em conta o horário de verão aqui, de Brasília 
– a solenidade, a primeira sessão, que é uma come-

moração da inauguração da nova sede e, ao mesmo 
tempo, uma homenagem para alguns dos pioneiros 
de Roraima.

E eu quero ler aqui trechos do pronunciamen-
to que o Presidente, Deputado Mecias de Jesus, fez 
hoje.

Em um trecho, ele diz: 

Em 2010 [portanto, agora], ainda no calor 
das comemorações dos vinte anos da Assem-
bleia, fazemos a inauguração da nova sede do 
Poder Legislativo de Roraima.

O prédio anterior, que era uma adapta-
ção do antigo Palácio da Cultura, foi totalmente 
reformado, ampliado e melhorado e nele está 
funcionando toda a estrutura administrativa 
da Casa. 

Nosso plenário antigo foi transformado 
no “Plenarinho” [portanto, um plenário menor], 
mas agora é um espaço adequado para rece-
ber inclusive eventos de grandes portes, além 
das sessões normais.

No novo prédio, uma torre de quatro an-
dares, estão instalados os gabinetes parla-
mentares, cada um com área de trinta e três 
metros quadrados [...] [melhores até do que 
em muitas Casas Legislativas pelo Brasil afo-
ra, mas é de se compreender, já que é uma 
adaptação que está sendo feita agora. Então, 
tudo o que se faz depois sempre tende a ser 
melhor, mais bem feito]. 

Também integra o novo prédio o Plená-
rio principal, com extensa área de circulação, 
quatrocentos lugares e as melhores instalações 
de apoio para profissionais de comunicação 
dentre as assembleias que conhecemos.

Temos, neste novo prédio, novas áre-
as de circulação, espaços para exposições e 
principalmente espaços adequados para to-
dos os servidores, do mais graduado ao mais 
humilde, porque todos são importantes para 
o funcionamento desta casa.

É importante dizer que ele faz aqui um relato do 
trabalho que teve para essa reforma, inclusive ressal-
tando a colaboração que recebeu. E, em outro trecho 
do seu discurso, ele diz:

Mas, enfim, diante disso, agora estamos 
diante de algumas dezenas de pessoas que 
trazem consigo um simbolismo de alto signi-
ficado para todos nós, a razão da existência 
do próprio poder legislativo. 

Aqui estão descendentes dos homens 
e das mulheres que desbravaram estas ter-
ras. Corajosas, valentes e heróis de verdade, 
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essas pessoas guardaram e protegeram este 
pedaço do Brasil [diz o Presidente, referindo-
se ao meu Estado de Roraima].

Nesse particular, quero agradecer os 
trabalhos do professor e historiador Luiz Aim-
berê Soares de Freitas, do jornalista Francisco 
Cândido, de nossa equipe de comunicação 
e de todos aqueles que colaboraram com a 
pesquisa de modo incansável pesquisando os 
nomes dos vultos históricos que em instantes 
serão por nós homenageados, com o título 
ORGULHO DE RORAIMA”. 

A luta desses valentes pioneiros iniciou-
se em 1765, portanto há 244 anos, quando 
Felipe S’Turn lançou as bases da construção 
do Forte São Joaquim do Rio Branco, na con-
fluência dos rios Tacutu e Uraricoera [com o 
objetivo de defender aquela parte do território 
nacional contra a invasão de ingleses e holan-
deses que ameaçavam adentrar pela área que 
já era do Brasil]. 

Infelizmente, conforme o historiador Gur-
sen De Miranda, por volta de 1900, o Forte de 
São Joaquim começou a ser desativado. 

É bom lembrar que, à época, éramos 
apenas Distrito do Município de Moura, do Es-
tado do Amazonas [naquela época, Roraima 
pertencia ao Estado do Amazonas e, portanto, 
era um distrito do Município de Moura, naque-
le Estado]. Pedras daquela edificação foram 
retiradas para construir a sede da Fazenda 
Nacional de São Marcos. 

Além dos comandantes, militares de di-
versas outras patentes serviram no Forte São 
Joaquim, fixando-se com suas famílias em di-
ferentes pontos da região. Entre eles, Frei José 
dos Inocentes; Major Carlos Batista Mardel; 
Capitão Inácio Lopes de Magalhães; Capitão 
Bento Brasil; Sargento João Capristano da Sil-
va Mota; e o Cabo Pedro Rodrigues Pereira. 

Foi Inácio Lopes de Magalhães que, em 
1830, instalou a primeira fazenda particular de 
gado bovino, dando-lhe o nome de Fazenda 
Boa Vista.

E foi justamente a partir daí que se desenvolveu 
um núcleo populacional nesse trecho, que terminou 
se transformando na Freguesia de Nossa Senhora do 
Carmo e, depois, na cidade de Boa Vista, hoje capital 
do meu Estado.

Não tardou para que novos grupos de brasileiros 
vindos do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, de Per-
nambuco, enfim, de vários Estados, pudessem também 
aderir à luta pelo desenvolvimento de Roraima. 

Portanto, eis aqui, segundo o Deputado, as nos-
sas origens.

E quero aqui dizer, com muito orgulho e satisfação, 
que entre os homenageados de hoje pela Assembleia 
está o meu pai, Mozart Cavalcanti, um homem que 
foi para Roraima na década de 40, quando ainda era 
Amazonas. Ele pertencia ao Serviço Especial de Saú-
de Pública e foi para lá para comandar, como guarda 
chefe, uma equipe que era conhecida à época como 
mata-mosquito, porque o trabalho deles era justamen-
te identificar os mosquitos transmissores da malária, 
principalmente, mas também da febre amarela.

Lá, meu pai terminou se casando; e, quando 
chegou o primeiro governador do já Território do Rio 
Branco, acabou sendo nomeado por esse governador 
para uma função que equivalia à função de adminis-
trador dos portos de Caracaraí. Ou seja, equivalia a 
ser prefeito, delegado, enfim, era a autoridade repre-
sentativa do governador, que, na época, na verdade, 
era um interventor. Depois, meu pai entrou para a 
atividade comercial, foi comerciante; posteriormente, 
entrou para a política, exercendo vários cargos públi-
cos naquele Estado: delegado de polícia, presidente 
de alguns órgãos, prefeito da capital por duas vezes. 
Foi lá, portanto, que tive oportunidade de nascer e tive 
a oportunidade de ver meus filhos também nascerem. 
Só saí para estudar e voltei para Roraima.

Dediquei, portanto, como médico, 14 anos da 
minha profissão. E tudo não teria acontecido, Senador 
Gilberto Goellner, se meu pai não tivesse decidido ir 
para aquela distante terra naquela época, porque se-
quer tinha avião, tínhamos que ir por barco até lá.

Então, eu quero realmente fazer minhas as pa-
lavras do Deputado Mecias de Jesus, Presidente da 
Assembleia, ao homenagear o meu pai e tantos outros 
pioneiros que foram para lá antes mesmo do meu pai – 
como eu citei aqui, o Inácio Magalhães, que, junto com 
outras famílias, foram os pioneiros daquele Estado.

Então, quero fazer o registro, Senador Mão Santa, 
pedindo a V. Exª que autorize a transcrição na íntegra 
do pronunciamento feito pelo Presidente da Assembleia 
Legislativa de Roraima neste dia, em que é inaugurada 
a nova sede do Poder Legislativo e se homenageiam 
alguns dos pioneiros do nosso Estado, entre os quais 
– repito, com muita satisfação – está incluído o meu 
pai, Mozart Cavalcanti.

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Agora, convidamos para usar a palavra o próximo 
orador que pediu pela ordem, Senador Antonio Car-
los Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na verdade, 
era só para me inscrever, como Líder, após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, que representa 
o PDT do Estado de Rondônia.

Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª será aten-
dido de acordo com o Regimento.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no mesmo mês em que o Brasil divulgou 
informações a respeito de uma queda recorde no des-
matamento da Amazônia e o lançamento de um fundo 
sobre o clima financiado pela indústria do petróleo, o 
mundo se reuniu em Cancun, no México, para a 16ª 
Conferência das Partes da Organização das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 16). 

A rodada de debates, que se estendeu de 29 de 
novembro a 10 de dezembro, trouxe, para muitos dos 
participantes, uma sensação de que pouco foi feito. 
Para outros, que tinham as mínimas expectativas, o 
encontro foi satisfatório. Essa opinião foi expressada 
em diversos veículos de imprensa, que destacaram 
dois pontos importantes do COP 16:

– a incapacidade de colocar em discussão a 
emissão de gases poluentes pelos Estados Unidos 
da América e pela China;

– a formação do chamado Fundo Verde, a ser 
gerenciado pelo Banco Mundial, que vai administrar 
a ajuda financeira dos países ricos às nações em de-
senvolvimento, saiu do papel e até 2020 serão doados 
US$100 bilhões;

No entanto, até onde se sabe esse Fundo Verde 
guarda algumas dúvidas:

– de onde virá esse dinheiro? 
– para quais finalidades serão utilizados 

esses recursos? 

De acordo com as tratativas desenvolvidas no 
COP 16, o Fundo servirá para a adaptação e mitigação 
dos efeitos das mudanças climáticas nos locais mais 
vulneráveis do Planeta. 

Já tratamos aqui em outros pronunciamentos so-
bre o meio ambiente, ainda no primeiro semestre, da 
necessidade da criação desse Fundo, principalmente 
porque já ficou mais do que comprovado que as ne-
gociações dos resgates de crédito de carbono são, na 
verdade, tratativas extremamente complicadas e que 

não contemplam os pequenos e médios produtores do 
agronegócio, assim como pequenos proprietários de 
terra com cobertura vegetal.

Tal fundo, dentro do meu ponto de vista, deve 
ser formado exatamente com recursos oriundos de 
países que tanto se negam a reduzir as suas emis-
sões de gases poluentes quanto teimam em enxergar 
a necessidade de reflorestamento apenas em outros 
territórios que não os deles próprios. 

Ou seja, desde Copenhague a questão central 
da estratégia do ambientalismo internacional se resu-
me em forçar uma estrutura de governança mundial 
assustadora e perigosíssima, visando atuar nos paí-
ses em desenvolvimento sob o pretexto de evitar uma 
catástrofe climática causada pretensamente pelo ho-
mem. Ou seja, não se comprometem a reduzir emis-
sões, mas se estruturam para intervir nos países po-
bres para que os mesmos reduzam... É ridículo, mas 
altamente perigoso!

Voltando ao que considero justo, recolhido tal fun-
do, esses recursos deveriam servir para remunerar as 
perdas com a redução de produção causada pela apli-
cação de programas de preservação. Afinal de contas, 
tais programas postos em prática já representam, por 
si só, as medidas mitigadoras dos efeitos climáticos, 
assim como ações para a reversão do cenário atual 
de um suposto desequilíbrio climático resultante da 
ação humana. Esse fato, que faço questão de reiterar 
aqui como já falei em outras situações, ainda não tem 
comprovação científica efetiva.

Fato esse que faço questão de reiterar aqui, como 
já falei em outras situações, ainda não tem comprova-
ção científica efetiva. É senso comum que comprovação 
científica não advém tão somente da observação, mas 
da possibilidade de reprodução de um determinado 
fenômeno e da repetição de tal fenômeno, de acordo 
com uma série de condições estabelecidas.

O País registrou este ano um desmatamento 47% 
menor do que o ocorrido no mesmo período do ano 
passado. Estamos controlando nossas emissões de 
gases poluentes. O Presidente Lula já afirmou a inten-
ção de criar um fundo para a adaptação às mudanças 
climáticas e projetos de mitigação que serão banca-
dos pelos lucros da indústria do petróleo. O mecanis-
mo receberá cerca de R$300 milhões em 2011, mas 
este valor poderá ser maior nos próximos anos, uma 
vez que a expectativa é de que a produção petrolífera 
brasileira dobre na próxima década.

Diante de tudo isso, diante de uma COP 16 em 
Cancún, é impossível não fazer o questionamento so-
bre o que os países ditos desenvolvidos querem mais 
para que comecem a apresentar, de fato, atitudes que 
tenham alguma associação lógica com a política am-
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bientalista que eles pregam. Será que toda essa política 
se aplica apenas para nós, aqui no Brasil? Como disse 
a nossa Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira: 
“Onde estão as reduções de emissões? Onde está o 
compromisso formal dos Estados Unidos da América? 
Eles terão de fazer isso porque os países em desenvol-
vimento estão fazendo. Os Estados Unidos precisam 
ter uma posição mais ativa que aquela demonstrada 
pelo Congresso americano.”

Eu digo, Srªs e Srs. Senadores, que não são 
apenas os Estados Unidos que devem repensar a sua 
posição dentro dessa política climática global. Fora do 
Brasil existem outras regiões, como a África, sendo 
desmatadas e degradadas sob a ação de empresas de 
outros continentes como a Europa e a Ásia. Mas essa 
possibilidade parece cada vez mais remota. 

Para reforçar a tendência de “desaquecimento”, 
a contundente derrota sofrida pelo Partido Democrata 
norte-americano nas eleições de novembro último se-
pulta definitivamente qualquer possibilidade de apro-
vação pelo congresso dos Estados Unidos da América 
de esquemas de limitação de emissões de carbono. 
Uma demonstração disso foi a decisão anunciada pela 
liberação do Partido Republicano, na Câmara dos De-
putados, de encerrar as atividades do Comitê Seleto 
sobre Independência Energética e Aquecimento Glo-
bal, criada em 2007, pelos Democratas.

Com isso, as perspectivas do mercado de crédito 
de carbono nos Estados Unidos se tornam bastante 
restritas, como se depreende pelo encerramento des-
se tipo de negócio na Bolsa Climática de Chicago, que 
deverá ocorrer até o final do mês. Al Gore ganhou lá 
mais de US$1 bilhão aproveitando, nos últimos anos, 
um momento de ilusões que já não existem mais. 

Diante disso tudo, eu, como boa parte da popu-
lação brasileira e quiçá mundial, fico com a impressão 
de que essa reunião em Cancun, assim como a de 
Copenhague, funcionam com dois pesos e duas me-
didas e tratam basicamente de manter o status quo 
econômico mundial.

Ou seja, os países desenvolvidos e industriali-
zados nada fazem para conter o seu desenvolvimen-
to, mas exigem, por meio de ações indiretas, que os 
países em desenvolvimento sustem seu crescimento 
econômico em razão de justificativas ambientais.

Por isso, sou levado a discordar do Presidente 
do México, Felipe Calderón, quando disse: “Hoje, com 
esta conferência, temos a oportunidade de começar a 
construir uma nova história em que o crescimento eco-
nômico, a luta contra a pobreza e a vida em harmonia 
com o meio ambiente estão ao nosso alcance”.

Infelizmente, com todo o respeito, Exmo Sr. Pre-
sidente Felipe Calderón, não vejo a situação dessa 

forma. O acordo realizado em Cancún pede para que 
os países ricos cortem suas emissões de gases do 
efeito estufa, mas não os obriga a isso. Já as nações 
em desenvolvimento devem honrar suas metas de 
emissão definidas na COP 15 em Copenhague no 
ano passado.

Sobre toda essa situação, hoje fui acometido por 
um questionamento que faço questão de compartilhar 
com meus colegas Senadores e com todo o Brasil:

O ambientalismo internacional, representado por 
ONGs ou por nações, teima em estabelecer um pata-
mar mínimo de florestas, de cobertura vegetal no pla-
neta, para que a vida se torne sustentável. No entanto, 
alguém já parou para pensar em qual seria o patamar 
máximo de seres humanos sobre a face da terra para 
que a vida continue sustentável? E, a partir do momento 
em que se estabelecer tal patamar, o número máximo 
de pessoas no planeta, o que faremos?

Ora, esse raciocínio é exatamente o outro lado da 
moeda que a política ambientalista internacional vem 
usando como argumento para defender seus pontos de 
vista. É o lado da moeda que teimam em esconder. 

Não existe fundamentação científica exata da 
demanda de florestas para sequestro de carbono. No 
entanto, existe a certeza de que a população do plane-
ta aumenta a cada dia. E essas pessoas não apenas 
são afetadas pelo clima ou apenas respiram; essas 
pessoas também se alimentam. 

Por isso, quero encerrar este meu posicionamen-
to citando uma das tantas frases que ouvi durante a 
cobertura jornalística da COP 16: “Diplomatas saem 
da COP 16 aliviados por não terem que explicar por 
que falharam mais uma vez na defesa das futuras ge-
rações”. 

Sim. Estão sendo cometidas falhas não apenas 
com as futuras gerações, mas com as gerações atu-
ais, que precisam de emprego, moradia e esperança 
no futuro. É preciso parar de pensar no meio ambien-
te como um elemento capaz de provocar alterações 
apenas no futuro. 

Mais uma vez, afirmamos a necessidade de o 
Brasil assumir a sua responsabilidade com o meio 
ambiente brasileiro, mas com base na nossa própria 
e extraordinária capacidade científica e tecnológica, 
com luz própria e com soberania nacional. Devere-
mos atingir o desmatamento ilegal zero a partir do 
nosso zoneamento ecológico econômico aperfeiçoa-
do e atualizado. Devemos continuar preservando as 
áreas já enormes que temos protegidas por parques 
e reservas. Devemos prosseguir em nossas tecnolo-
gias de desenvolvimento sustentável para conservar a 
natureza do nosso País continente, porém, incluindo o 
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ser humano e respeitando o nosso sagrado dever de 
combater a pobreza.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador, 
me permite um aparte?

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pois não, 
Senador Goellner.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 
Gurgacz, tenho acompanhado a sua preocupação com 
o desmatamento da Amazônia legal, do seu Estado, 
nosso Mato Grosso, enfim, de todos os Estados. Mas 
não é esse o principal causador do aumento de ga-
ses do efeito estufa no mundo. Como o senhor citou, 
a grande questão hoje são os gases provenientes das 
emissões de veículos, o péssimo diesel que o Brasil 
possui, com partículas de enxofre em valor acima do 
permitido pela OMS. Preocupado com isso, eu idealizei 
um projeto que versa sobre a disciplina e a regulamen-
tação de uma política nacional de serviços ambientais 
e ecossistemas. Veja bem, a indústria poderia ser mais 
competitiva no mundo, assim como a agricultura de ou-
tros países. O Brasil hoje exporta soja, assim como os 
Estados Unidos, para o mundo todo. É uma oleoginosa 
que tem proteína e serve para a ração animal. 

Enfim, o Brasil exporta uma soja proveniente de 
fazendas que têm reserva legal e APP; os Estados 
Unidos não têm reserva legal nem APP (Áreas de 
Preservação Permanente nos córregos e nos rios). O 
Brasil não sabe vender isso aí. Então, esse projeto vai 
disciplinar, regulamentar o que são esses serviços ecos-
sistêmicos, tanto da indústria, como da mineração, das 
hidrelétricas, das florestas, da agricultura, da pecuária, 
do uso do solo e das indústrias e serviços, para que 
qualquer aprimoramento de uma indústria na sua cadeia 
produtiva possa receber uma diferenciação. Para isso, 
esse fundo que V. Exª citou, que hoje os países ricos 
querem passar para os países em desenvolvimento, 
é uma das formas. Outra forma seria a orçamentária. 
O Brasil recebeu, parece-me da Noruega ou da Dina-
marca, R$1 bilhão com essa finalidade. Pergunto: como 
foram aplicados esses recursos? Precisamos avaliar 
isso; precisamos fazer com que haja incentivo para 
quem promove uma modificação ambiental à altura. 
E, nesse sentido, peço o apoio ao nosso projeto. V. 
Exª estará aqui nos próximos anos, e quero lhe mos-
trar o projeto, fazer com que o projeto tenha adeptos 
e possa circular rapidamente, porque é uma política 
que envolve todos os ministérios. Hoje, o nosso País 
está deixando de captar esses recursos e premiar a 
indústria, considerando todas as poluições que existem 
no País, e também premiar quem atua corretamente 
no uso do solo. Nós podemos fazer disso um grande 
mercado e uma grande diferenciação econômica na 
produção de alimentos e produtos industrializados. 

Nesse sentido, a constituição desse fundo gerado por 
multas, por punições que o Ibama faz, que as secre-
tarias ambientais fazem, e devem fazer, vai constituir 
então a forma de diferenciar, de premiar e de bene-
ficiar. Para isso esses serviços ambientais terão que 
ser medidos, avaliados, inventariados e registrados, 
e daí ter-se-á um valor para cada item. Hoje, para se 
fazer alguma coisa no País, é preciso registrar esses 
serviços fora, nos Estados Unidos, por exemplo, na 
empresa Markit. Nós precisamos ter aqui o Ministério 
do Meio Ambiente concedendo esse benefício. É um 
banco de serviços ambientais. Eu peço, então, que o 
senhor realmente fique atento a esse projeto de servi-
ços ambientais, pagamento por serviços ambientais e 
ecossistêmicos, que já está protocolado na CCT, está 
aguardando nomeação de relator para, depois, passar 
pela CCJ e ir, em fase terminativa, para a Comissão de 
Meio Ambiente. Era isso que eu gostaria de incorporar 
ao seu pronunciamento.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Gilberto Goellner, pelo seu aparte. 
O seu projeto vem ao encontro do nosso pensamen-
to; V. Exª pode ter certeza de que vamos estar, pari 
passu, cuidando desse projeto que é tão importante 
para o nosso País.

Concedo um aparte ao nobre Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Acir, poucas vozes se levantam no Parlamento 
brasileiro, notadamente aqui no Senado, mas também 
na Câmara dos Deputados, para fazer uma análise 
desapaixonada, sem ideologia, dessa questão que 
é fundamental para o nosso País. O patrulhamento 
internacional e também interno com relação a essa 
questão de meio ambiente é muito parecido com o pa-
trulhamento que se fazia algum tempo atrás, mais ou 
menos uma década, com relação às ONGs, que eram 
uma espécie de entidades sacrossantas. Ali só tinha 
gente boa, pessoas que só faziam o bem, que não re-
cebiam dinheiro nenhum, era o voluntariado. Hoje, isso 
está desmoralizado, mostrando que as ONGs servem 
muito mais para pilantragem do que para filantropia. 
A mesma coisa com relação a essa questão do meio 
ambiente. Acho interessante, nós já chegamos ao cú-
mulo de que o nosso dinheiro, as nossas cédulas to-
das só têm bicho. De R$1,00 (um real) até R$100,00 
(cem reais) só têm animal, como se aqui não existisse 
ser humano, como se nós não tivéssemos vultos his-
tóricos, não tivéssemos nada para registrar. Nenhum 
outro país tem esse tipo de tratamento com a sua pró-
pria moeda. Agora é essa questão do meio ambiente, 
quer dizer, o meio ambiente é mais importante do que 
o ser humano, e todo ser humano aqui no Brasil é vi-
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lão, é paranóico: desmata por desmatar, destrói o meio 
ambiente. Ainda mais agora, com esse modismo de 
aquecimento global, se neva num lugar, a culpa é do 
aquecimento global; se há seca em outro lugar, a culpa 
é do aquecimento global; se há diferença de tempe-
ratura em locais diferentes, a culpa é do aquecimento 
global. Então nós estamos numa camisa de força e num 
patrulhamento tão grande que eu quero louvar V. Exª 
por ter a coragem de abordar esse tema de maneira 
patriótica. Nós não precisamos de conselho nem de 
receita de nenhum desses países dito desenvolvidos, 
porque eles não tiveram nenhum cuidado com o meio 
ambiente. E o maior cinismo que eu acho é o seguinte: 
essa história do crédito de carbono. Quer dizer, eles 
vão continuar poluindo e aí pagam para nós não de-
senvolvermos. Nós vendemos esses créditos de car-
bono, recebemos o dinheiro, mas não podemos fazer 
nada. V. Exª até disse num pronunciamento anterior 
que, num documento dos fazendeiros dos Estados 
Unidos, tinha uma frase que dizia assim: “Fazendas 
aqui – isto é, lá nos Estados Unidos – e florestas lá – 
isto é, na Amazônia.” Então querem nos transformar, 
através desse patrulhamento, principalmente nós da 
Amazônia, V. Exª que é de um Estado da Amazônia 
como eu, em uma espécie de, eu não gosto deste ter-
mo santuário, não, de zoológico, onde tenha que se 
cultuar basicamente os animais, as plantas, como se 
as árvores não fossem seres que nascem, crescem, 
reproduzem e morrem. Está aqui o exemplo de São 
Paulo: as árvores plantadas lá, a grande maioria delas 
está doente, com cupins, fungos etc, e isso ocorre na 
Amazônia também. Então nós temos que desmistificar 
essa situação e ter a coragem de debater essa ques-
tão em bases científicas, e não de maneira ideológica 
ou por corda de pessoas que não têm interesse nos 
nossos interesses nacionais. Parabéns, portanto!

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Algumas questões: até agora não está compro-
vado que há aquecimento global, aliás, há uma contro-
vérsia muito grande. E estudos mostram que não está 
havendo aquecimento global. Essa é uma das grandes 
discussões sobre o tema.

Nós, brasileiros, somos os responsáveis pelo 
suposto aquecimento global, e dentro do Brasil os 
responsáveis somos nós, amazônidas, que estamos 
cuidando das nossas florestas, estamos lá protegen-
do as florestas e, na área em que é permitido plantar, 
estamos produzindo, estamos criando um superávit 
na balança comercial brasileira com a produção da 
Amazônia; se não fosse a produção da Amazônia, com 
certeza, não haveria superávit na balança comercial 
brasileira.

Então, o Brasil faz a sua parte, cuida do seu meio 
ambiente, cuida da sua produção agrícola, e nós es-
tamos pedindo o quê? Que os países desenvolvidos, 
que os países ricos que já fizeram o seu desmata-
mento, que não cuidaram do meio ambiente, façam a 
sua parte. Não queiram estancar aqui o crescimento 
e o desenvolvimento do nosso País, principalmente 
da Amazônia.

Muito obrigado por seu aparte.
Concedo um aparte ao Senador Roberto Ca-

valcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Caro nobre Senador Acir Gurgacz, acompanhava, com 
atenção, o pronunciamento de V. Exª e os apartes, to-
dos eles – tanto o pronunciamento quanto os apartes 
de extrema precisão – merecedores de aplauso. V. Exª 
fala sobre um tema que preocupa a todos nós. Preocu-
pa-nos o meio ambiente e preocupa-nos a vitimização 
brasileira no tocante ao grau de corresponsabilidade 
no aquecimento. Na verdade, foi bem dito aqui que se 
percorre o mundo, assiste-se à preocupação mundial, 
mas se assiste, na verdade, aos países usufruindo de 
suas riquezas econômicas com liberdade, e o Brasil 
tolhido, patrulhado, internacionalmente, no tocante a 
usufruir de suas riquezas que estão no solo do nos-
so País. Mas, tendo em vista que V. Exª será um dos 
patrulheiros que ficarão aqui, no Congresso Nacional, 
eu solicitaria de V. Exª e dos demais Senadores o pa-
trulhamento no tocante ao PLS nº 656, de 2007, que 
tramita no Senado Federal, que visa a permitir que os 
carros de passeio utilizem a propulsão de óleo diesel, 
movida a óleo diesel. Na verdade, esse Projeto é de 
interesse de algumas montadoras. Ele vem atender 
aos anseios internacionais dessas montadoras e não 
aos anseios nacionais dessas montadoras. Fiz uma 
publicação, fruto de uma viagem que realizei ao Ja-
pão, acerca da propulsão de veículos automotores no 
Brasil, que distribuí a todos os colegas Senadores. Se 
V. Exª, por acaso, não recebeu, eu farei questão de 
enviar mais um exemplar. Ela, na verdade, prioriza e 
incentiva a propulsão de veículos através de formas 
propulsoras que não a dos hidrocarbonetos, ou, pelo 
menos, que a propulsão seja mista, elétrica ou mista, 
propulsão do motor à explosão e mais o motor elétri-
co, que são os híbridos. Então, eu gostaria que V. Exª, 
como os demais Senadores, prestasse atenção a esse 
tema. Eu deixarei esta Casa no final do mês de janei-
ro, mas me preocupa a continuidade desse trabalho, 
que é um trabalho que vem em defesa exatamente do 
meio ambiente, sem nenhum dano para o País. Pelo 
contrário, na hora que nós incentivarmos a propulsão 
de veículos pelos meios modernos, que não sejam os 
meios convencionais, muito menos o óleo diesel, nós 

471ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58821 

estaremos, desta forma, positivamente contribuindo 
em favor do meio ambiente e não nos submetendo a 
patrulhamentos externos no tocante ao desempenho 
econômico do País. Parabenizo V. Exª pelo pronun-
ciamento.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado, Senador Roberto Cavalcanti. V. Exª fará muita falta 
aqui nesta Casa, mas deixará um trabalho marcante, 
um trabalho importante para o nosso País, como esse 
projeto, que nós teremos o prazer de acompanhar e 
teremos também o prazer de dar a V. Exª notícias so-
bre como ele está e a sequência que está sendo dada 
a ele, Senador.

Para concluir, Sr. Presidente, quero cumprimen-
tar aqui a nossa Polícia Federal, porque, na semana 
passada ou retrasada, nós, aqui, cobramos uma atu-
ação mais contundente da Polícia Federal e das For-
ças brasileiras no sentido de fiscalização das divisas 
do Brasil com relação aos contrabandos de armas nas 
fronteiras do Brasil.

Hoje, a Polícia Federal fez uma operação cha-
mada Príncipe da Beira, realizada em Rondônia, Rio 
de Janeiro e Mato Grosso do Sul. 

A operação desarticula uma quadrilha de tráfico 
de armas e de drogas, que tinha negócios lícitos como 
fachada. Foram presas dez pessoas, apreendidos tre-
zentos quilos de pasta base de cocaína, apreendidos 
sete veículos e armas. As informações são do jornal 
O Globo.

No total, são cumpridos 24 mandados de prisão 
temporária, dos quais 22 em Rondônia e dois no Rio 
de Janeiro, além de quarenta mandados de busca do-
miciliar – 37 em Rondônia, dois no Rio de Janeiro e 
um no Mato Grosso do Sul.

A investigação começou após apreensão de fu-
zis e grande quantidade de munição no Município de 
Primavera do Leste, no Mato Grosso, armamento que 
teria sido comprado na cidade de Ji-Paraná. A quadrilha, 
segundo a Polícia Federal, está baseada nas cidades 
de Costa Marques e Alvorada D’Oeste, em Rondônia, 
e tem ramificação em Guayaramerín, na Bolívia. Dro-
gas e armas tinham como principais destinos Rio de 
Janeiro, Goiás e Ceará.

A operação é feita em parceria com o Ministério 
Público Federal de Ji-Paraná. Participam 260 policiais, 
sendo 180 Policiais Federais, com o apoio do Grupo 
de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado 
de Rondônia, da Força Nacional de Segurança Pública 
e de Agentes Penitenciários Federais.

É importante esse patrulhamento das nossas 
divisas brasileiras, divisas grandes, pois é por lá que 
entram essas armas e drogas no Brasil.

Sr. Presidente, era isto que eu tinha para tratar 
na tarde de hoje.

Muito obrigado pela sua compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, tinha pedido e está inscrito aqui o Senador 
Roberto Cavalcanti.

Antonio Carlos Junior, V. Exª está como orador 
inscrito e também como líder. Estamos à disposição 
para ouvi-lo.

Roberto Cavalcanti, se quiser, em seguida...
O Senador Roberto Cavalcanti está na tribuna. 

Ele é do PRB da Paraíba. 
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB) – Se for da conveniência e do prazer do Senador 
ACM Júnior, eu cedo esse meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, é depois de V. Exª. Pode usar da palavra. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, por diversas vezes, tenho ocu-
pado esta tribuna para festejar os resultados do nosso 
crescimento econômico, a solidez da nossa economia 
e a projeção do nosso País no cenário internacional.

Também tenho festejado, como consequência 
desse desempenho, a melhoria das condições de vida 
e a inclusão social de milhões de brasileiros, mercê, 
aliás, não só do crescimento econômico, mas também 
das políticas públicas voltadas para a redução das 
desigualdades. 

O Brasil vive hoje um momento de grande otimis-
mo, que pode ser constatado pelo humor das pessoas 
e pela elevação do consumo, mas também, de forma 
muito clara, pela confiança dos empreendedores na-
cionais e pelo aumento dos investimentos estrangeiros 
em diversos segmentos de negócios. 

A Paraíba e todo o Nordeste, Srªs e Srs. Senado-
res, são beneficiários desse crescimento econômico e 
do fortalecimento do mercado interno. 

Já comentei, aqui mesmo, neste egrégio plená-
rio, o êxito das políticas públicas dos últimos anos, que 
reduziram de 50 milhões para 30 milhões o número de 
brasileiros muito pobres. 

Na Paraíba, a concentração de renda reduziu-
se em cerca de 7% em apenas uma década, e, a ter 
continuidade o modelo econômico que adotamos, a 
geração de empregos e a distribuição da renda mu-
darão as perspectivas de vida de uma população que 
se julgava condenada ao atraso.

No que concerne aos investimentos nacionais e 
estrangeiros no Nordeste, os setores mais demandados 
são o mercado imobiliário, o turismo, o agronegócio, a 
área de confecções e as atividades ligadas à infraes-
trutura – indústria, energia, mineração e petróleo.
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O setor imobiliário vive um verdadeiro boom, bas-
tando lembrar que o Brasil só perde em investimentos 
nessa área, entre os emergentes, para a China.

Os voos que agora partem das capitais nordesti-
nas para os Estados Unidos e a Europa – antes, uma 
exclusividade da Região Sudeste – são um indicativo 
de como o Nordeste atraiu investidores e turistas e de 
como sua própria população demanda uma prestação 
de serviços mais sofisticada.

Essas ponderações, Sr. Presidente, embasam 
uma das bandeiras da minha atividade nesta Casa, 
que é a necessidade de dotarmos a região Nordes-
te – particularmente a Paraíba, que tenho a honra de 
representar neste colegiado – de uma infraestrutura 
sólida e diversificada, capaz de sustentar a exploração 
de todo esse imenso potencial de riquezas.

Não poderia dizer, absolutamente, que o Nordeste 
tem ficado à margem dos investimentos em infraestru-
tura. Isso não é verdade. 

Temos acompanhado as políticas públicas que 
vêm modificando a paisagem regional e acenado para 
um período de grande prosperidade, como, por exem-
plo, a da Ferrovia Transnordestina. 

Esse é um exemplo, Sr. Presidente, de obra que 
terá grande impacto na economia nordestina, integran-
do-a à economia de outras regiões. A economia regio-
nal será também integrada pela complementaridade de 
outras obras, como o polo petroquímico de Camaçari, 
na Bahia, o polo cloroquímico, em Alagoas, e os com-
plexos de construção naval e de refino de petróleo, em 
Pernambuco, ou ainda as atividades de siderurgia no 
Ceará e a produção de gás no Rio Grande do Norte, 
cada um à sua época.

Entretanto, as reivindicações nunca serão de-
masiadas para um Estado que sofre com diversas ca-
rências, como a Paraíba, e que agora vislumbra uma 
perspectiva de significativo desenvolvimento.

Para que essas melhorias sociais, econômicas e 
culturais que ora se projetam tenham continuidade e 
para que logremos uma situação de efetivo desenvolvi-
mento sustentável, temos que insistir nos investimentos 
estruturantes e no desenvolvimento tecnológico. 

Ao lado das inversões em produção de ener-
gia, abertura de estradas, aparelhamento de portos 
e aeroportos e melhoria do saneamento, precisamos 
investir na educação de todo o povo, com ênfase nos 
jovens e na disseminação da tecnologia. A propósito, 
é gratificante observar a alta demanda pelos cursos 
de Engenharia da Universidade Federal da Paraíba, 
conforme noticiou recentemente a mídia local.

Hoje, com a retomada do crescimento 
do País e o mercado cada vez mais aquecido 

[informou um periódico], aumenta a procura 
pelos cursos de Engenharia na Paraíba. 

Setores como o da construção civil, tele-
comunicações, metalurgia, siderurgia, petroquí-
mico, entre outros, são os que mais padecem 
com a falta desses profissionais.

De acordo com o estudo realizado pela Confede-
ração Nacional da Indústria, a CNI, o Brasil tem seis 
engenheiros para cada grupo de 100 mil pessoas, 
quando deveria ter pelo menos 25 para atender todas 
as vagas. As perspectivas para a Paraíba são muitas 
e muito promissoras. Entretanto, a presença da Petro-
bras em nosso Estado é mínima, quase invisível, en-
quanto muitos são os nichos para que essa presença 
se afirmasse e ganhasse visibilidade.

A produção de biocombustíveis, por exemplo, é 
uma delas. A Petrobras Biocombustível, que pretende 
ampliar sua presença nos mercados de etanol e biodie-
sel, já firmou convênios para facilitar os investimentos 
de 60 mil produtores de mamona, soja e girassol em 
vários Estados nordestinos, entre eles a Paraíba.

Mas ainda é pouco, Sr. Presidente, para o que 
necessitamos e pretendemos. Os paraibanos poderiam 
ser beneficiados também, e essa é uma sugestão para 
a qual solicitamos especial atenção de nossas auto-
ridades, com instalação de um polo petroquímico em 
seu território, aproveitando o potencial da bacia sedi-
mentar Pernambuco-Paraíba. 

Embora não seja tão promissora para a prospec-
ção e a exploração de hidrocarbonetos, tem grande 
importância para a produção de fosfato e calcário.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, 
como se sabe, importa mais de 60% dos fertilizantes 
fosfatados.

A exploração da bacia sedimentar Pernambuco-
Paraíba, portanto, pode trazer dividendos não somente 
para a economia regional, mas também para o incre-
mento da produção agrícola nacional e da nossa pauta 
de exportações.

Nesse ponto, não há como ignorarmos a conve-
niência de se investir no Porto de Águas Profundas, 
originalmente pensadas para Lucena e agora remane-
jadas, após estudos técnicos, para Mataraca, voltado 
a atender os interesses de grandes navios cargueiros, 
bem como na modificação da Ferrovia Transnordestina, 
para se inserir uma alça no ramal até o citado porto.

Sr. Presidente, para finalizar, quando todo o Brasil 
antevê um tempo de grandes melhorias, em razão de 
sua economia consolidada e agora das perspectivas 
trazidas pelas novas reservas petrolíferas, a Paraíba 
não pode ficar assistindo ao progresso dos demais 
Estados federalizados.
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E a Petrobras precisa ser sensível a essa de-
manda!

A Paraíba não reclama privilégios, mas não pode 
ser ignorada num processo de desenvolvimento que 
se pretende democrático e que deve trazer benefícios 
para todos. O povo paraibano, neste momento, espera 
continuar recebendo das autoridades nacionais o jus-
to tratamento que vem merecendo até aqui e anseia 
pelas grandes obras estruturantes, que permitirão ala-
vancar sua economia e contribuir para a continuidade 
do crescimento da região e de todo o País. 

Era este clamor, esta solicitação que faço neste 
momento desta tribuna para que haja sensibilização 
federal no tocante a despertar vocações natas parai-
banas no sentido de estruturar o Estado economica-
mente em termos de polos autossustentáveis, polos 
efetivamente estruturantes de desenvolvimento.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo 
tempo e pela cessão da oportunidade de estar aqui, 
nesta tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora convidamos para usar da palavra, como orador 
inscrito e como Líder, Antonio Carlos Júnior. Ele re-
presenta o DEM.

Ao mesmo tempo, assinalamos com muita hon-
ra aqui a presença desse líder do PMDB Eliseu Pa-
dilha, uma das mais privilegiadas inteligências e um 
dos melhores ministros dos transportes deste País. 
Digo isso motivado pela gratidão. As inúmeras estra-
das conseguidas para o Piauí, como o anel viário que 
adentra o sul do Estado a Teresina, com bela ilumina-
ção, viadutos, passarelas, seis pistas, nós consegui-
mos graças à competência de Eliseu Padilha. Ele é 
tão inteligente, tão inteligente que eu pensava que o 
homem era engenheiro, porque sabia tudo de enge-
nharia e de estrada. Aí surpreendentemente constatei 
no seu currículo que ele era um homem do direito. É 
uma inteligência privilegiada. A cabeça dele é do ta-
manho da de Rui Barbosa. Rui Barbosa fez leis, e ele 
fez estradas. Ele está do lado de Pedro Simon, senhor 
virtude da democracia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Todo 
mundo que assiste à TV Senado pensa que V.Exª é 
um grande jurista. E é médico.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas o maior título que eu tenho é ser amigo e discípulo 
de Pedro Simon. Esse ninguém me tira. 

Com a palavra, Antonio Carlos. 
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, por duas vezes, o destino me 
trouxe ao Senado Federal, dois infortúnios que me 
colocaram à prova.

Em 2001, recebi a responsabilidade de assumir o 
mandato de Senador em substituição a meu pai, obri-
gado que foi a uma renúncia injusta e que se mostrou 
também ilegítima pela forma consagradora com que o 
povo baiano o trouxe de volta a esta Casa.

Empresário e professor universitário, naquela 
ocasião minha meta passou a ser cumprir com honra 
e determinação aquele mandato, para isso seguindo os 
passos firmes de meu pai. O desafio foi grande, claro, 
mas a presença dele e seus conselhos foram como 
farol a iluminar meus caminhos como Senador.

Foi um curto período encerrado em 2002, quan-
do pude, então, me despedir de meus pares de fronte 
erguida, certo de que tinha cumprido com meu dever. 
Eu me despedia, e o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães retornava a esta Casa triunfante pelos braços 
do povo baiano.

Passaram-se cinco anos, período em que assisti 
ao Senador lutar pelos seus ideais e pelos interesses do 
Brasil, do Nordeste e da sua Bahia querida com a fibra 
que todos aprendemos a conhecer e a respeitar.

Em 2007, precisamente em 20 de julho, o destino 
foi, então, especialmente cruel comigo. Com a dor da 
perda de meu pai, retornei a esta Casa. 

Desta vez, sem meu maior conselheiro, assumi 
esta cadeira de Senador da República com a deter-
minação de quem sabe a responsabilidade que esta-
ria prestes a receber, a responsabilidade de substituir 
quem jamais poderia ser substituído. 

Assim foi senhores, que iniciei este mandato 
que agora, por decisão minha, está prestes a se en-
cerrar.

Não foi fácil, senhores, tomar a decisão de não me 
candidatar a um novo mandato. As pesquisas me eram 
favoráveis, e as pressões políticas para que aceitasse 
submeter meu nome vinham de todos os lados: dos 
correligionários estaduais, nacionais e de importantes 
líderes de partidos aliados.

Posso asseverar que não foi fácil, Srs. Senado-
res.

Além dessas pressões, claro, havia a minha pró-
pria percepção de que poderia colaborar ainda muito 
para com a Bahia, permanecendo aqui no Senado 
Federal.

Contudo, ao final, prevaleceu a necessidade de 
reassumir minhas responsabilidades como empresá-
rio, naturalmente deixadas em segundo plano durante 
esse meu mandato, algo que eu previa acontecer, e, 
daí, o compromisso pessoal que firmei comigo mesmo, 
naquele agosto de 2007, de apenas bem cumprir, com 
dedicação, o mandato que fora confiado a meu pai.

Assim iniciei este mandato, assim o estou con-
cluindo.
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Sr. Presidente, seguindo o exemplo de Antonio 
Carlos Magalhães, fui incansável na defesa dos inte-
resses da Bahia.

Como opositor, mas principalmente como baiano, 
procurei alertar o governo de Jaques Wagner para a 
necessidade de melhorias na educação, saúde, segu-
rança e infraestrutura – setores que considero funda-
mentais para o desenvolvimento humano e econômico 
do Estado e que se encontram em franco declínio nos 
últimos anos. 

No plenário, nas comissões e como líder, defendi 
todas as medidas que viessem beneficiar a Bahia.

Conduzi a aprovação de empréstimos que soma-
ram quase US$500 milhões a serem aplicados pelo 
governo baiano na gestão fiscal e no financiamento de 
projetos de combate à pobreza no interior do Estado.

Apoiei medidas provisórias como, por exemplo – e 
principalmente –, a MP que prorrogou o incentivo fiscal 
às montadoras e fabricantes de veículos instalados nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Direcionei emendas parlamentares para atender a 
população e os Municípios mais carentes do Estado.

Mantive-me atento à execução orçamentária des-
sas emendas para certificar-me de que chegariam ao 
seu destino. 

Em três anos, foram mais de R$20 milhões des-
tinados a obras de infraestrutura, de revitalização do 
Pelourinho, de financiamentos de projetos nas áreas 
de saneamento, de pavimentação em cidades do in-
terior.

Apoiei projetos da prefeitura de Salvador, do go-
verno do Estado e de respeitadas organizações não 
governamentais, como a Fundação Casa de Jorge 
Amado, o Museu Carlos Costa Pinto e iniciativas de 
assistência social e de saúde como a Apae a as Obras 
Sociais Irmã Dulce. 

Além de temas de interesse para a Bahia, procu-
rei focar minha atividade parlamentar e legislativa em 
assuntos de caráter econômico e financeiro.

Como membro das Comissões de Assuntos Eco-
nômicos, de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, de Serviços de Infraestrutura e 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
discuti e relatei os mais diversos assuntos, jamais me 
deixando eclipsar pelo sectarismo ou pelo fato de ser 
oposição. 

Quando julguei tratar-se de matéria a favor do 
Brasil, estive entre os primeiros a apoiá-la, pouco im-
portando de quem fora a iniciativa. Quando, ao con-
trário, enxerguei prejuízos ao País ou à Bahia, não 
me constrangi em combatê-la com firmeza, mesmo 
sob o risco de desagradar alguns ou de enfrentar in-
compreensões.

Nesses anos todos, tive a honra e a oportunida-
de de participar, ativamente, da discussão de temas 
importantíssimos, relatando grande parte deles nas 
comissões temáticas e neste plenário.

Apresentei projetos importantes para o traba-
lhador, como o que prevê a obrigação de a empresa 
informar ao empregado, por meio do aviso prévio ou 
do recibo de rescisão contratual, o prazo para mover 
ação por seus direitos.

Também é de minha autoria a proposta que es-
tabelece o pagamento do salário-maternidade dire-
tamente pela empresa às trabalhadoras, no caso de 
micro e pequenas empresas com dez ou menos em-
pregados. 

Entre as matérias que apresentei ou relatei, de 
interesse direto dos consumidores brasileiros, cito o 
projeto do eminente Senador Almeida Lima, relatado 
inicialmente pelo Senador ACM e posteriormente por 
mim, que obrigou as empresas prestadoras de servi-
ços continuados a fornecer um recibo anual dos pa-
gamentos efetuados.

Projetos por desinformação considerados contro-
versos tiveram meu apoio ou foram por mim relatados, 
face aos claros benefícios que traziam à sociedade. 
Entre eles, por exemplo, a flexibilização do horário de 
transmissão da Voz do Brasil, recentemente aprova-
da, que dá novas opções às emissoras e aos ouvin-
tes para que possam acompanhar esse importante e 
tradicional noticiário e também outros programas cuja 
audiência aconselhe uma rearrumação da grade de 
programação das emissoras. 

Fui relator de projetos versando sobre a auto-
nomia do Banco Central, a modernização do Sistema 
Financeiro Nacional, a necessidade de uma nova re-
gulamentação para a atividade de factoring.

A fiscalização das empresas do setor de cartões 
de crédito, a manutenção e aperfeiçoamento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e um maior controle dos 
gastos públicos foram também objeto de projetos e 
pareceres meus.

A formalização da autonomia do Banco Central, 
objeto principal de meu relatório, estou certo, será um 
avanço institucional importantíssimo na direção de um 
efetivo controle e manutenção de taxas de inflação que 
resultem em menores sacrifícios à sociedade – esse 
projeto, depois de ter passado pela CCJ, está agora 
na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a res-
ponsabilidade do Senador Francisco Dornelles. Uma 
autonomia, enfim, que tenha por meta permanente a 
defesa da estabilidade de preços.

Sobre o factoring, Srs. Senadores posso afirmar, 
há muito o ordenamento jurídico brasileiro carece de 
uma disciplina precisa sobre o fomento mercantil, im-
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portante instrumento para o estímulo à atividade eco-
nômica, especialmente no auxílio às micro, pequenas 
e médias empresas.

Não obstante a consolidação da atividade de 
factoring, ainda não existem normas específicas para 
discipliná-la, o que dificulta não só o funcionamento 
das empresas, mas também a sua fiscalização. Um 
efeito pernicioso da falta de regras é a frequente uti-
lização do instrumento como fachada para a prática 
de atividades ilícitas, como agiotagem e lavagem de 
dinheiro. Por essas razões, dediquei-me à elaboração 
do substitutivo que, aprovado por esta Casa, aguarda 
votação na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, defensor intransigente de uma 
gestão pública com responsabilidade fiscal, sou a favor 
da adoção de toda medida que limite e que dê quali-
dade aos gastos públicos.

Fiz parte do imenso contingente de Senadores 
que lutaram para que não fosse prorrogada, em 2007, 
a vigência da CPMF.

O pacote do pré-sal foi outro bom exemplo de 
atuação a favor do Brasil, mesmo tendo sido, desta 
feita, derrotado. 

Na ocasião, relator de dois dos projetos, reco-
mendei uma série de ajustes às medidas trazidas 
pelo Governo, alertando para as prováveis e danosas 
consequências que viriam caso aquelas proposições 
não fossem aperfeiçoadas ou até rejeitadas. Insisti 
para que o Senado Federal não se omitisse e levantei 
pontos que considerava graves. Não fomos ouvidos e, 
infelizmente, os acontecimentos começam a confirmar 
o que temíamos, haja vista as questões que hoje es-
tão ainda pendentes em relação ao modelo adotado 
para o pré-sal.

Srs. Senadores, no momento em que o País pa-
rece estar, finalmente, dando um basta ao crime or-
ganizado, posso dizer que colaborei bastante para a 
aprovação de matérias que virão ao encontro do forta-
lecimento do Estado na luta contra a criminalidade.

Por exemplo: recentemente pudemos constatar 
a maneira distorcida como vem sendo utilizado o be-
nefício legal da concessão de progressão de regime 
e de livramento condicional a que todo presidiário tem 
direito.

Vimos isso em várias reportagens investigativas 
e, principalmente, durante as ações do Poder Público 
para a retomada de áreas do Rio de Janeiro há anos 
ocupadas por quadrilhas. 

Pois bem. É justamente do que trata um projeto 
da Senadora Maria do Carmo Alves, que tive a honra 
de relatar e que restabelece a necessidade de exame 
criminológico para a concessão de progressão de re-
gime e de livramento condicional. 

Segundo minha proposta, a decisão sobre pro-
gressão de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena passará a ser precedida de parecer 
da Comissão Técnica de Classificação, do Ministério 
Público, além de exame criminológico quando a con-
denação houver sido pela prática de crime hediondo, 
ou a ele equiparado, ou cometido mediante violência, 
grave ameaça e no caso de reincidência. 

Faço parte da Comissão Especial, criada pela 
CCJ, presidida pelo Senador Demóstenes Torres, tendo 
como Relator o Senador Valter Pereira, do novo Código 
de Processo Civil, ficando sob minha responsabilidade 
a parte dos processos eletrônicos.

Sr. Presidente, trouxe-me especial orgulho a pro-
posta que fiz de prorrogação, por tempo indetermina-
do, do Fundo Constitucional de Combate à Pobreza, 
aprovada ontem, na Câmara dos Deputados, e agora 
segue para promulgação no Congresso Nacional. Foi 
uma proposta do Senador ACM que revolucionou as 
políticas sociais de transferência de renda, e eu, então, 
fiz a prorrogação por prazo indeterminado.

Para que os cidadãos que nos assistem tenham 
noção da importância desse Fundo, sua prorrogação 
garantirá a manutenção de recursos orçamentários 
que beneficiarão, de forma direta, mais de 1 milhão 
e 600 mil famílias, contingente superior a 40% da po-
pulação baiana.

Sr. Presidente, creio que fiz muito. Se, de um lado, 
lamento não ter feito mais, de outro, tenho a certeza 
de que fiz o máximo possível. Tenho muito orgulho de 
ter exercido o cargo de Senador da República e de ter 
feito parte de uma instituição, de um Poder absoluta-
mente imprescindível para a existência de um verda-
deiro regime democrático.

Por isso, tenho fé de que o Legislativo recuperará 
o seu prestígio e sua autonomia, fortemente abalados 
por imperfeições constitucionais que – espero – em um 
futuro próximo, sejam sanadas.

Vou dar um aparte ao Senador Raimundo Co-
lombo. (Pausa.)

Senador Roberto Cavalcanti, por gentileza.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Na verdade, fizemos um acordo de cavalheiros aqui de 
obedecer a ordem de intenção. Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior, temos uma amizade que se aprofun-
dou nessa nossa convivência durante estes dois últimos 
anos neste Senado Federal. Nós já nos conhecíamos 
como empresários, como familiares, dentro do respeito 
e da admiração que tinha pelo pai de V. Exª. Mas, na 
verdade, o aprofundamento dessa nossa convivência 
foi, para mim, extremamente enriquecedor. Eu sairei 
do Senado Federal deixando, entre as minhas marcas, 
ter aprofundado este nosso relacionamento pessoal. 
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A responsabilidade que V. Exª teve em mãos é imen-
surável, é uma coisa que, na verdade, se eu me colo-
casse na situação em que V. Exª se encontrou, eu teria 
extrema dificuldade. Quem poderia imaginar alguém 
poder suceder ACM? Seu pai, como se sabe, é uma 
pessoa na qual nós todos, do Brasil, temos referência, 
e eu, em especial, tinha por ele profunda admiração. 
Por tudo. V. Exª sabe das inúmeras passagens que tive 
durante minha vida, no tocante a ter me aproximado do 
senhor seu pai. Agora, a responsabilidade que V. Exª 
teve, essa é imensurável, porque é substituir o insubs-
tituível. Na verdade, ACM era insubstituível, mas V. Exª, 
com talento, com obstinação, com perseverança, com 
competência, deu o seu traço: transformou a imagem 
do senhor seu pai na continuidade e na perfeita conti-
nuidade do trabalho do senhor seu pai. Nós tínhamos 
várias afinidades: tínhamos a das nossas origens fa-
miliares, nós tínhamos do setor de comunicação, nós 
tínhamos nossa visão empresarial. Mas hoje, na ver-
dade, eu lamento este próximo afastamento de V. Exª 
da tribuna e dos trabalhos das Comissões do Senado 
Federal, porque, aí sim, V. Exª também se tornou de 
difícil substituição. Eu diria que o insubstituível passou 
a ser um fato do passado, porque V. Exª conseguiu 
substituir o ACM que seria insubstituível. Mas o Se-
nado Federal terá um compromisso muito forte de ter 
aqui representantes da altura de V. Exª, porque V. Exª, 
no tocante às relatorias, no tocante à autoria de pro-
jetos, e principalmente no tocante aos votos contra... 
Porque é muito fácil um Senador chegar aqui e votar 
sem saber nem o que está acontecendo: “sim, sim”. V. 
Exª inclusive implantou em várias Comissões, dentro 
do pragmatismo de V. Exª, o “sim”. V. Exª lia os relató-
rios nas reuniões e dizia, “Como vota o Senador tal?”, 
“Sim”. Não era nem “com o Relator”. Isso gerou marca 
registrada de V. Exª. Mas V. Exª soube também votar 
“não”, que é o mais difícil. E eu sou grato a V. Exª no 
dia de hoje, porque V. Exª reverteu um voto que esta-
va contrário a um projeto nosso, um projeto que tecni-
camente era perfeito, mas que o Relator entendeu de 
rejeitá-lo, mas V. Exª, com a sua liderança, com o seu 
voto, derrubou essa rejeição. V. Exª votou “não” à rejei-
ção ao nosso projeto. Então, sou grato, parabenizo V. 
Exª pela firmeza. E essa característica de V. Exª votar 
o “não” é originária do DNA de V. Exª, porque Antonio 
Carlos Magalhães era o homem do “sim” e era o ho-
mem do “não”. Parabéns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Agradeço, Senador Roberto Cavalcanti. Nós 
realmente desenvolvemos uma grande amizade aqui, 
temos afinidades, porque somos empresários e tive-
mos várias afinidades aqui. Pensamos de forma bas-
tante semelhante. 

Mas eu gostaria de dizer que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães efetivamente é insubstituível. 

Senador Raimundo Colombo. 
O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Sena-

dor ACM Júnior, eu queria cumprimentar V. Exª. Acom-
panhei com atenção seu trabalho, sua dedicação, sua 
presença, sua postura e quero ressaltar exatamente o 
ser humano Antonio Carlos Magalhães Júnior. O se-
nhor veio para cá com uma enorme responsabilidade 
de suceder um dos maiores líderes do nosso País: seu 
pai. O senhor o fez com uma humildade extraordiná-
ria, com uma acessibilidade impressionante. Amigo de 
todos, o senhor tem a simpatia de todos aqui e desen-
volveu um trabalho de extrema qualidade, com grande 
dedicação, mostrando o ser humano que o senhor é, 
lendo, relendo, estudando. Nas reuniões de Lideran-
ça, o senhor tinha informações, o senhor tinha avalia-
do o conteúdo, o senhor tinha opinião com qualidade 
e se tornou uma referência para nós. O seu trabalho 
dignificou o Parlamento brasileiro. O seu exemplo de 
cidadão, de homem e de Líder aqui dentro se tornou 
uma referência para mim. Então, ao cumprimentá-lo 
pelo seu trabalho e reconhecê-lo, destacá-lo aqui, eu 
o faço com muita clareza e verdade, porque é exata-
mente assim que eu penso. Tornei-me um admirador; 
na convivência, tornei-me um amigo e desejo que 
agora o senhor, lá na Bahia, e eu, em Santa Catarina, 
possamos ter uma ponte de aproximação, para con-
tinuar essa nossa convivência aqui, agora em outros 
pontos, para que possamos crescer politicamente. E 
eu vou crescer muito na convivência com o senhor. 
É impressionante a admiração e o carinho que todos 
têm pela sua pessoa. E, além dessa qualidade hu-
mana, que é muito própria, que é sua e especial, eu 
gostaria de destacar, de forma muito clara, a qualida-
de do seu trabalho nas Comissões, na Liderança, no 
exercício aqui no Plenário, com bom-senso, com a voz 
calma, orientando a todos nós. Por isso, é o momento 
de dar-lhe os parabéns, de reconhecer o seu talento, 
os seus méritos e de destacar os valores pessoais do 
cidadão humano, acessível, amigo, disposto a ajudar 
todo mundo em todas as horas. Parabéns! O senhor 
se tornou para nós um grande líder e é uma referência 
especial para mim.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu agradeço, Governador Raimundo Colombo. V. Exª 
foi uma das grandes amizades que eu fiz na Casa e V. 
Exª tem uma trajetória política invejável; após ter sido 
Prefeito em Santa Catarina, rapidamente chegou ao 
Senado e depois ao Governo de Estado, com uma 
carreira brilhante, política, e essa amizade nossa será 
uma amizade de muitos e muitos anos. 

Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Antonio Carlos Júnior, eu tenho certeza de que 
o saudoso Senador ACM está feliz de ver a atuação 
de V. Exª aqui. Eu tenho certeza de que ele se sente 
bem substituído, porque V. Exª mostrou aqui as mes-
mas qualidades que ele tinha. Competente, atento, 
diligente e, sobretudo, combativo. Portanto, quero dar 
esse testemunho, dizer aqui que, realmente, V. Exª 
não era um político, de repente assumiu um mandato 
da importância que é assumir a vaga do seu pai, e se 
houve com muita competência e com muito cavalhei-
rismo também. Portanto, eu acho que foi um mandato 
completo, e eu quero parabenizar V. Exª e dizer que é 
pena que V. Exª tenha decidido não continuar na vida 
pública, mas, embora sem mandato, eu quero lhe fa-
zer um apelo: continue na política, porque a política 
precisa de homens sérios como V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Mozarildo, V. Exª é um dos amigos que her-
dei do meu pai. V. Exª era amigo do meu pai, e herdei 
essa amizade desde 2001.

V. Exª é um político competente, um político tam-
bém com posições firmes, porque V. Exª não cede às 
coisas erradas. V. Exª tem independência, tem altivez 
aqui, nesta Casa, e isso é muito importante. As suas 
palavras, os seus comentários são de extrema impor-
tância para mim e isso me engrandece.

Agradeço muito as suas palavras.
Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 

ACMJ, meu amigo, quero lhe dizer que V. Exª termina 
o seu mandato com muita dignidade. Eu não o co-
nhecia pessoalmente quando V. Exª perdeu o seu pai 
e assumiu o seu lugar. Confesso que me despertou 
uma grande curiosidade, e dessa grande curiosidade 
brotou uma grande admiração. V. Exª tem qualidades 
que são muito marcantes no seu caráter. A coerência 
é uma delas. Esse é um atributo que vai ficando cada 
dia mais raro, e V. Exª tem sido coerente. V. Exª tem 
sido extremamente dedicado aos deveres que lhe são 
atribuídos. Agora mesmo, V. Exª participa da Comissão 
Especial encarregada da reforma do novo Código de 
Processo Civil e o seu desembaraço, o seu senso de 
equipe, o seu senso de racionalidade têm contribuído 
decisivamente. Quero dizer, com toda sinceridade, que 
V. Exª deixa esta Casa depois de ter dado uma extra-
ordinária contribuição para o processo legislativo, para 
o exercício saudável da oposição, para uma atividade 
parlamentar fecunda, que só dignifica o seu mandato 
e a memória de seu antecessor. Parabéns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Valter Pereira. V. Exª também foi 
um parlamentar extremamente ativo nesta Casa, co-

nhecedor profundo do Direito, sempre envolvido nas 
questões jurídicas e nas questões constitucionais, com 
uma participação legislativa muito importante. 

Nós fizemos, realmente, uma amizade por força 
exatamente dessa convergência que nós tínhamos, 
com um empenho máximo em relação ao mandato e 
um trabalho em que sempre V. Exª se destacou nas 
Comissões e no plenário.

Agradeço a V. Exª.
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

ACM Júnior, quis o destino que, neste momento do 
aparte, eu estivesse ao lado do seu filho, o ACM Neto. 
Eu, que convivi com o ACM pai e convivo com os dois, 
vejo o quanto a Bahia é rica em produzir lideranças 
políticas. Isso sem falar no seu irmão, que marcou 
presença em larga escala nesta Casa do Congresso 
– refiro-me ao Luís Eduardo. V. Exª tem uma carac-
terística muito especial de fazer política, porque tem 
um estilo próprio, que não herdou de ninguém. Com 
esse seu jeito macio, conciliador, não recua dos seus 
objetivos, sempre defendendo os interesses da Bahia 
e do Brasil. Em duas ocasiões, V. Exª foi convocado 
para assumir o Senado, em dois momentos profunda-
mente desagradáveis, em que tenho certeza de que V. 
Exª jamais gostaria de assumir. Mas cumpriu o dever. 
Cumpriu o dever de maneira brilhante e, agora, encerra 
essa sua segunda etapa como Senador da República. 
Tenho certeza de que a sua marca vai ressoar durante 
algum tempo nas comissões desta Casa e também no 
plenário. V. Exª tem uma atuação marcante nas comis-
sões e tem uma atuação no plenário, onde exerceu, 
durante algum tempo, a Liderança do Partido, onde 
atuou como Vice-Líder, mas, acima de tudo, onde teve 
uma atuação destacada como um grande conciliador. 
Nos momentos difíceis de desagregação provocada 
pelas acirradas discussões no Parlamento, V. Exª era 
sempre procurado e sempre encontrava a solução do 
consenso, a solução do entendimento. Não tenho dú-
vida de que V. Exª vai fazer falta a esta Casa. V. Exª 
vai fazer falta ao Senado, mas V. Exª também vai fazer 
falta aos seus amigos, àqueles que têm o privilégio da 
convivência do dia a dia, pela maneira correta e, acima 
de tudo, educada com que trata os companheiros. De-
sejo a V. Exª, ao retomar as suas atividades privadas 
e a cátedra, que o faça com a consciência tranquila 
de que cumpriu o seu dever. O Brasil reconhece isso. 
Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Heráclito Fortes. Também herdei 
a amizade que V. Exª tinha com o meu pai e com o meu 
irmão. Tivemos sempre uma convivência muito boa, de 
amigos, de companheiros, de colegas. Essa convivên-
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cia que tivemos com V. Exª foi bastante proveitosa, por 
sua lealdade, sua sinceridade, sua conduta.

Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Meu caro 

Senador ACM Júnior, eu quero também somar a mi-
nha voz à de todos que estão testemunhando o grande 
trabalho que V. Exª realizou. Eu quero dar este teste-
munho como Líder de um Governo de cuja base V. Exª 
não faz parte. Portanto, trabalha, milita na oposição, 
mas, em todos os momentos, tem dado contribuições 
inestimáveis ao País e ao trabalho desta Casa, com 
racionalidade, com equilíbrio, com um desempenho que 
ajuda a construir soluções e convergências. Eu gos-
taria de dar este testemunho porque quero dizer, com 
muita tranquilidade e muita lealdade: V. Exª vai fazer 
falta nesta Casa, nessa tribuna, como Vice-Líder dos 
Democratas, na Comissão de Constituição e Justiça, 
nas Comissões técnicas desta Casa, sempre com uma 
palavra abalizada, de equilíbrio, ajudando a construir 
soluções. Leve o nosso abraço, a nossa admiração, o 
meu respeito e a certeza de que, onde V. Exª estiver, 
vai estar defendendo a Bahia e o Brasil, como o fez 
aqui, no plenário desta Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Romero Jucá. Nossa convivência, 
aqui, é extremamente afim. Temos afinidades mesmo 
estando em lados opostos. Sempre conseguimos nos 
afinar e temos uma compreensão mútua muito gran-
de. V. Exª foi também de grande valia para o exercício 
do meu mandato.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador e ami-

go ACM Júnior, V. Exª teve uma atuação qualificada 
no Senado. São qualidades visíveis a determinação, 
a dedicação ao trabalho, a altivez e a ousadia. É evi-
dente que V. Exª também concilia, como diz o Senador 
Romero Jucá, quando a conciliação é possível, mas 
jamais aceita fazer concessões desnecessárias. Isso 
é essencial para quem faz oposição no País. Certa-
mente, é repetitivo, mas é bom registrar que V. Exª fará 
falta, sim. V. Exª foi uma surpresa extremamente posi-
tiva, um Senador com conteúdo, com qualidade, com 
competência técnica. Essas virtudes acrescentam ao 
Parlamento e, naturalmente, são indispensáveis. Nós 
vamos sentir a sua ausência como amigo e certamente 
o Brasil perde um colaborador, no Legislativo, que é 
essencial para os avanços que são fundamentais e são 
aspirações da sociedade brasileira. Que Deus o proteja 
sempre. Vá para a sua Bahia e seja lá muito feliz.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Alvaro Dias, estivemos sempre juntos, aqui, 
na oposição, sempre dialogando para fazer o melhor 
pelo País. V. Exª também deu uma contribuição muito 

grande nesse sentido. Nós nos afinamos bem e sempre 
dialogamos para fazer o melhor. Essa contribuição, V. 
Exª deu para que fizéssemos um bom trabalho.

Senador Alfredo Cotait.
O Sr. Alfredo Cotait (DEM – SP) – Senador An-

tonio Carlos Magalhães Júnior, quero aproveitar para 
agradecer. Nesse meu curto período aqui, no Senado, 
o senhor foi a pessoa que me acolheu, me orientou; 
foi, na verdade, o meu principal Líder. A experiência 
que tive nesta Casa foi extraordinária. Acompanhei o 
seu trabalho nesse período, seus pronunciamentos, a 
forma como o senhor defende o seu Estado, a Bahia, 
como o senhor apresenta as questões brasileiras. 
Quero que o senhor saiba que aprendi muito consigo. 
Vou deixar também o Senado no fim desta Legislatura 
e quero que o senhor saiba que volto para o meu Es-
tado, mas levo como referência do Senado Federal o 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. Senador, 
muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Alfredo Cotait, agradeço por essa convi-
vência curta que nós tivemos. Mas foi muito produtivo 
também para mim conviver com V. Exª e trocar ideias 
sobre alguns assuntos que nós temos em comum.

Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Antonio Carlos Júnior, quero cumprimentá-lo pelo 
desempenho aqui como Senador, a maneira como 
contribuiu, desde o falecimento de seu querido pai, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, com quem sempre 
tive um diálogo muito construtivo. Da mesma maneira, 
com V. Exª. Tenho certeza de que o povo da Bahia deve 
estar grato pela maneira como V. Exª aqui se conduziu, 
inclusive de uma maneira muito equilibrada, de acordo 
com suas convicções, seja em seu pronunciamento 
de hoje, seja no pronunciamento de ontem, um longo 
pronunciamento, em que V. Exª sobretudo se dedicou 
à análise da economia durante o Governo do Presi-
dente Lula. Fez questão de ressaltar como o Governo 
do Presidente Lula teria tido condições de um melhor 
desempenho do que o que ocorrera ao longo dos oito 
anos do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em função de proposições colocadas que 
alicerçaram um melhor ambiente econômico no Bra-
sil, inclusive também a base para que pudesse haver 
o desenvolvimento de programas sociais que tiveram 
um êxito significativo. É fato que o desempenho da 
economia nesses oito anos foi bastante positivo, em 
que pese também ter havido crises internacionais mui-
to fortes, como a que aconteceu de 2008 para 2009. 
E V. Exª salientou que muito foi possível em função 
daquilo que havia sido preparado, experimentado e 
realizado durante os oito anos do governo anterior. V. 
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Exª, como membro da oposição, procurou ressaltar 
isso, mas reconheceu os pontos positivos que carac-
terizaram o Governo do Presidente Lula, e eu achei 
que isso foi muito bem posto. Quero colocar-me à dis-
posição, como Senador por São Paulo, para continuar 
a dialogar com V. Exª sobre as coisas que sejam de 
interesse da Bahia, de São Paulo e do povo brasileiro. 
Meus cumprimentos!

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Suplicy. Mesmo estando em lados 
opostos, o diálogo sempre foi permanente, sempre foi 
construtivo e, nos assuntos econômicos ou mesmo nas 
questões políticas, sempre buscamos dialogar para 
encontrarmos soluções importantes, dentro do Sena-
do, que significassem o melhor para o Brasil. Então, 
agradeço também a V. Exª.

Senador Neuto De Conto. 
O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminente 

Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, é gratificante 
termos convivido aqui, no Senado. Sinto-me gratificado 
por estar nesta Casa com V. Exª. Venho neste momento 
me somar a todas as manifestações já pronunciadas 
pelos eminentes Senadores, pares deste Parlamen-
to, e dizer que a defesa de pontos de vista, quer seja 
contra, quer seja a favor do Governo, fundamenta-se 
na história de cada Estado, no desejo e nas soluções 
de nossos Estados. Isso faz com que se engrandeça, 
principalmente, a ação de V. Exª. Por isso, ao aplaudi-lo, 
ao homenageá-lo, quero cumprimentá-lo. Eu também, 
que vou deixar este Parlamento em janeiro, sinto-me 
sensibilizado, além de cumprimentá-lo por ter sido seu 
par nesta Casa. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Neuto De Conto, eu agradeço. Nós tivemos 
também uma convivência muito profícua, sempre nos 
entendemos para buscar soluções importantes para 
a Casa. Eu também agradeço a amizade e o compa-
nheirismo de V. Exª. 

Senador César Borges. 
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Sena-

dor Antonio Carlos Júnior, neste momento, sinto-me 
gratificado por poder saudá-lo, quando V. Exª, como 
tantos outros deste plenário, deste Parlamento, deste 
Senado, deixará esta Casa, assim como eu também, 
a partir do próximo ano. Quero dizer da minha admi-
ração pelo trabalho que V. Exª realizou, sempre que 
pôde estar aqui nesta Casa, contribuindo, independen-
temente de posições políticas, se oposição, se governo. 
Não é essa a questão que conta, mas o que conta é 
o trabalho, é a dedicação, é a competência, e V. Exª 
demonstrou isso sobejamente. Essas seriam razões 
mais do que suficientes para estar aqui a elogiar V. Exª, 
a lhe desejar felicidades e a lhe agradecer, como baia-

no e brasileiro, pelo trabalho desenvolvido aqui, não 
só no plenário como em todas as Comissões, onde V. 
Exª sempre é muito presente, com análises objetivas, 
técnicas e corretas das questões que passam sob sua 
responsabilidade. Também quero, neste momento, ho-
menageá-lo como herdeiro do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que foi o inspirador de muitos na Bahia e no 
Brasil, particularmente na Bahia, onde eu tive a honra 
de conviver, de aprender muito, de ser um liderado, de 
ser um amigo do Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Amizade essa que eu faço questão de que continue 
dentro de mim, amizade por toda a família, por seus 
herdeiros, pela família de V. Exª, a senhora sua mãe, 
Dona Arlete Magalhães, sua esposa, seus filhos, en-
fim, esse reconhecimento do trabalho de uma família 
feito a favor da Bahia, na figura do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que aqui foi tão bem sucedido por 
V. Exª. Portanto, que Deus o preserve, assim como sua 
família, e nós continuaremos aí, sempre procurando 
servir bem e melhor à nossa querida Bahia! Parabéns! 
Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Agradeço, Senador César Borges. Tenho dois 
pontos a ressaltar: o ponto da sua competência como 
Senador nesta Casa, indiscutível. Sempre presente 
nos momentos importantes, relatando projetos impor-
tantes, apresentando projetos importantes, com uma 
produção legislativa realmente invejável, V. Exª foi – e 
é – um grande Senador desta Casa, com desempe-
nho realmente que agrada a todos, um desempenho, 
pode-se dizer, brilhante. Além disso, o outro lado: a 
amizade, amizade que construímos lá atrás, há muitos 
anos, entre o Senador Antonio Carlos e V. Exª, Luís 
Eduardo, eu, ACM Neto. Então, nós temos uma história 
de amizade de família muito grande, e essa amizade 
vai continuar para sempre.

Agradeço a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Antonio Carlos...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Antonio Carlos Magalhães Júnior, permita-me que eu, 
rapidamente, faça uma saudação a V. Exª, primeiro, 
pelo seu companheirismo aqui em todos os temas e 
matérias que debatemos e votamos juntos, na ampla 
maioria. V. Exª, inclusive, diversas vezes, nas comis-
sões relatou projetos de minha autoria e, eu diria, com 
99% de parecer favorável. Eu queria, neste momento, 
só lembrar que sempre tive uma relação muito boa 
com Luiz Eduardo Magalhães, falecido, com Antonio 
Carlos Magalhães, Senador da Casa, também falecido, 
e tenho também com V. Exª. Mas nós falávamos hoje, 
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ainda, que tive a alegria de participar daquela Comis-
são Especial, presidida por Antonio Carlos Magalhães, 
que criou o Fundo Nacional de Combate à Pobreza. E 
a segunda alegria foi ter votado com V. Exª, que tornou 
permanente, agora, o Fundo Nacional de Combate à 
Pobreza. Nem se V. Exª não tivesse feito nada, e fez 
muito, no período que esteve aqui, só pela aprovação 
dessa PEC, já é uma conquista enorme para todo o 
povo brasileiro. Parabéns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Paulo Paim. V. Exª, com sua sen-
sibilidade para os assuntos sociais, é um ícone nesta 
Casa. É claro que nós sempre buscamos, na medida 
do possível, sempre estar juntos, e apoiamos sempre 
as suas intenções, que são sempre as melhores pos-
síveis para as camadas mais carentes da população 
brasileira. Muito obrigado pela sua intervenção.

Por isso, tenho fé de que o Poder Legislativo re-
cuperará seu prestígio e sua autonomia, fortemente 
abalados por imperfeições constitucionais que, espero, 
em um futuro próximo, serão sanadas. Para citar ape-
nas três: o atual processo de elaboração e execução 
da Lei Orçamentária Anual, totalmente caduco, sem 
controle e sem fiscalização; a edição desenfreada de 
medidas provisórias sem o menor respeito aos ditames 
constitucionais que as regulam; e a completa desmora-
lização por que passa o instituto das Comissões Par-
lamentares de Inquérito, Senador Alvaro Dias.

Srªs e Srs. Senadores, enquanto as leis orçamen-
tárias não se modificarem, pouco valerão os esforços 
de mobilização dos órgãos do Executivo responsáveis 
pelas propostas encaminhadas ao Congresso Nacional 
e, também, o tempo despendido pelas lideranças parti-
dárias em intermináveis negociações para conciliar os 
justos e legítimos pleitos de suas bancadas.

Se nada for feito, senhores, o Poder Executivo 
continuará desprezando as decisões do Congresso 
e seguirá gastando e investindo à revelia o que tiver 
previsto a Lei Orçamentária anual que, por ser mera-
mente autorizativa, permite uma execução financeira 
absolutamente discricionária, suscetível a barganhas 
políticas, a corrupção e sem vínculo com o que for 
planejado e proposto inicialmente pelo próprio Poder 
Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. Somente 
com a aprovação da proposta de Orçamento impositivo 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, que está na 
Câmara, é que nós podemos resolver essa questão. 
O Poder Legislativo não pode, Sr. Presidente, adiar a 
discussão de um Orçamento impositivo.

Assim como precisamos de Orçamento impositi-
vo, Srs. Senadores, não podemos mais conviver com 
a perversa enxurrada de medidas provisórias a que 
temos assistido, a maioria delas sem apresentar o re-

quisito exigido de urgência constitucional e versando 
sobre qualquer tipo de tema.

Vejam este exemplo recentíssimo: a MP nº 451 
saiu do Palácio do Planalto com 12 artigos. Antes de 
chegar ao plenário da Câmara já contava com 24 ar-
tigos. Essa MP, Srs. Senadores, foi editada para criar 
incentivos à exportação e financiamentos educativos, 
o que já aponta para a desnecessidade de ter vindo 
sob a forma de medida provisória. Mal chegando à Câ-
mara, recebeu da relatora novos, digamos, objetivos: 
incentivos à construção de usinas nucleares privadas, 
mudanças no Código Civil, ampliação do prazo para 
deduções do Imposto de Renda de investimentos feitos 
em produções de cinema, alteração de regras para a 
utilização de precatórios etc. Virou mais um monstren-
go a trancar a pauta daquela Casa.

Quanto ao instrumento da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, Srs. Senadores, urge sejam promovidas 
profundas alterações na sua regulação, medidas que 
resgatem a sua independência, disciplinando a influ-
ência do Poder Executivo sobre ela; que devolvam às 
minorias a democrática parcela de participação em 
seus trabalhos, sob pena de sepultarmos, definitiva-
mente, esse importante instrumento de fiscalização de 
que dispõe o Congresso Nacional.

Como disse, tenho fé que este cenário vai-se 
modificar. É por isso que desejo toda sorte aos Srs. 
Senadores. Desejo toda a sorte aos que permane-
cem nesta Casa e também aos que virão para a nova 
Legislatura – todos, sem exceção! – para que façam 
mais e melhor do que fizemos pelo Brasil. E não foi 
pouco o que fizemos.

À Bahia, meu Estado querido e que procurei hon-
rar todos os dias nesta Casa, desejo dias melhores e 
que seu povo hospitaleiro, trabalhador, famoso por sua 
diversidade cultural, possa voltar a viver momentos de 
crescimento econômico, de desenvolvimento social com 
mais emprego, mais saúde e menos violência.

O povo baiano pode continuar contando comi-
go.

Volto à vida empresarial, onde continuarei a tra-
balhar pela Bahia, a gerar empregos e a contribuir para 
o progresso do nosso Estado.

Volto à vida acadêmica – que, na verdade, não 
cheguei a deixar de lado totalmente –, onde continua-
rei a colaborar na formação de bons administradores 
públicos e empresariais.

Enfim, volto para a minha Salvador, feliz e com 
duas certezas: a primeira delas é que, como Senador, 
eu soube servir à Bahia; a segunda, é que o povo baia-
no terá sempre um ACM a lutar por ele.

O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) – 
Senador?
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Permita-me, Sr. Presidente, aproveitar o momento 
para uma declaração que jamais fiz da tribuna.

Permita-me uma referência especial, pessoal, 
emocionada, de reconhecimento pela atuação do De-
putado ACM Neto, que está aqui, meu filho, que em 
seu segundo mandato, partindo para o terceiro, pos-
so afirmar, tem honrado a melhor tradição de homens 
públicos baianos.

Enche-nos de orgulho ver como ele trabalha, se 
empenha, luta, a favor da Bahia e do cidadão baiano, 
que, por sua, vez tem demonstrado seu agradecimento, 
proporcionando-lhe votações consagradoras.

ACM Neto honra a história de seu avô ao herdar 
o seu amor pela Bahia e a disposição de, por ele, lutar 
incansavelmente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço 
a cada um dos senhores. Agradeço a relação harmo-
niosa, produtiva e sempre a favor do Brasil que manti-
vemos. Dos senhores levo comigo os sentimentos da 
amizade e da gratidão.

O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) – 
Senador Antonio Carlos, depois V. Exª me concede 
um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pois não, Senador Augusto Botelho.

O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) – 
Senador Antonio Carlos, eu gostaria só de fazer um 
aparte a V. Exª para dizer que me honrou muito traba-
lhar ao seu lado. E eu tenho certeza de que o seu pai, 
de onde se encontra, está dizendo as mesmas pala-
vras que o senhor disse para seu filho e ele diria para 
o senhor, neste momento, com certeza. Aceite o meu 
abraço. Nós sempre trabalhamos aqui em trincheiras 
quase opostas, mas as nossas ideias sempre conver-
giram em favor dos mais fracos e dos menores.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu agradeço, Senador Augusto Botelho. A nossa 
amizade e a nossa convivência aqui é extremamente 
positiva.

Agradeço ao meu Líder, Senador José Agripino. 
Meu Líder e, muito mais que isso, meu amigo. Com 
ele, aprendi a ser tolerante no trato e intransigente na 
defesa das ideias e dos ideais.

O Senador Agripino, que, por suas palavras e 
ações, me concedeu incontáveis provas de apreço e 
de confiança, como quando apoiou o meu nome para 
sucedê-lo na Liderança do Democratas, enquanto es-
teve na liça eleitoral – e se licenciou –, mais uma vez 
vitoriosa, para alegria do Rio Grande do Norte e deste 
Senado Federal.

Agradeço, também, ao Presidente José Sarney, 
um líder nato, um homem público a quem o Brasil e a 

democracia devem muito – um exemplo de cordialidade, 
de sensatez e descortino político e, para mim e minha 
família, acima de tudo, um grande e querido amigo.

Agradeço ao corpo de funcionários do Senado 
Federal, a todos esses servidores sem os quais ne-
nhum de nós, Senadores, conseguiríamos cumprir com 
as nossas obrigações.

Agradeço, em particular, à minha fiel e diligente 
equipe, imprescindível que foi para que eu pudesse 
exercer com competência e eficiência o meu man-
dato.

Agradeço à minha mãe, Dona Arlete, aos meus 
filhos, Renata e Neto, agradeço à minha esposa Ro-
sário, todos fundamentais para que eu tivesse êxito 
nessa empreitada, me aconselhando, me apoiando 
e, durante todo este tempo, me dedicando o carinho 
indispensável para que eu pudesse administrar as mi-
nhas ausências semanais.

Agradeço, acima de tudo, a Deus, por me sus-
tentar, me inspirar e me dotar, a um só tempo, de hu-
mildade e sabedoria para procurar seguir o exemplo 
de dois homens que respeitei e amei como apenas um 
filho, um irmão, é capaz de fazer. A eles, meu querido 
pai e meu saudoso irmão, Luis Eduardo, levado desta 
vida tão cedo, agradeço na sincera esperança de tê-
los representado à altura.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi um lon-
go período, mas que estranhamente pareceu-me ter 
passado com rapidez. Faz-me lembrar uma frase de 
Dante Alighieri que trago comigo: ”O tempo passa e o 
homem não percebe.”

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Antonio Carlos, quis Deus eu estar presidin-
do e testemunhar aqui a grandeza da Bahia, ao lado, 
aqui, do Antonio Carlos Valadares. A Bahia, a quem 
nós já obedecemos. Está ali o Rui Barbosa, o homem 
do Direito. E a grandeza. É o Senhor do Bonfim mes-
mo, é uma dádiva de Deus.

A família baiana tem que se orgulhar dessa família 
que V. Exª representa. E V. Exª está no meio dela: tem 
o pai e tem o filho, a virtude está no meio. E eu aqui, 
ao lado do Antonio Carlos Valadares, que é um homem 
de muito saber, estava rememorando que a história 
é cheia de exemplos, mas que vocês superam. Davi 
teve o grandioso filho, Salomão. Dois grandes: Felipe, 
da Macedônia, e Alexandre, o Grande. O nosso Pedro 
I, que fez a Independência, e Pedro II. Napoleão Bo-
naparte também teve um filho. E o senhor representa 
três gerações: Antonio Carlos Magalhães, uma sigla, 
ACM, extraordinário executivo e, mais ainda, extraor-
dinário legislador. Ele tem o exemplo da coragem, que 
eu quero ressuscitar aqui. Os três Poderes é para um 
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olhar o outro, um frear o outro – essa é a verdade. E 
ele teve a coragem de pedir uma CPI do Judiciário, e 
mostrou-se a realidade dos lalaus da vida. A Justiça 
é uma inspiração divina, mas é feita por homens, que 
são falhos.

Então, a família, são três gerações, ganhou des-
sas que eu citei aí, todas da história, até bíblica: o pai, 
que com certeza deve estar no céu; V. Exª, na tribuna; 
e o neto. Então, o nosso respeito e a nossa gratidão 
de ter convivido com os três.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu lhe agradeço, Senador Mão Santa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, o Senador, Líder do Governo, Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um 
entendimento com todos os Líderes, os da base e os 
da oposição, e com o Presidente Sarney, para nós fa-
zermos agora a Ordem do Dia.

Iniciaremos a Ordem do Dia, de acordo com a 
solicitação da oposição, com a votação nominal. Seria 
o primeiro item o Presidente do Banco Central. Depois 
do Presidente do Banco Central, se atingirmos os 41 
Senadores, votaremos a Lei Kandir, porque a prorro-
gação da Lei Kandir é fundamental para os Estados. 
Por que não colocamos a Lei Kandir logo? Porque a Lei 
Kandir é uma lei complementar, tem que ter 41 votos 
“sim”. Se abrir a votação e não tivermos os 41 votos 
“sim”, cai a lei, isso prejudicaria todos os Estados, e 
a situação seria muito grave. Depois votaremos a me-
dida provisória e outras... Aliás, votaremos a medida 
provisória antes de votar a Lei Kandir, porque temos 
de liberar a pauta. Votaremos, primeiro, o Banco Cen-
tral, Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Líder do Governo, já estava aqui em mãos, 
segundo orientação da nossa Secretária Executiva, 
o Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2010, que 
nós iríamos fazer agora. Iniciaríamos a Ordem do Dia 
com ela. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT)– Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dada a 

urgência, solicito a V. Exª que determine a ida para a 
Mesa dos Projetos de Resolução do Senado nºs 65 e 
66, que já estão com a urgência concedida.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Drª 
Cláudia Lyra, favor atender à reivindicação do Senador 
Gerson Camata.

Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia 
deixar de me manifestar. Não pude apartear o Senador 
Antonio Carlos Júnior, diante da sua despedida no seu 
último pronunciamento, mas quero registrar aqui a mi-
nha admiração pelo Júnior, que substituiu aqui o seu 
velho pai, com muita honradez, sobretudo com bons 
princípios éticos, que sempre lhe foram peculiares, 
tradição da família Antonio Carlos Magalhães.

Quero dizer aqui, meu caro amigo Júnior, da mi-
nha alegria, do meu contentamento de aqui ter essa 
convivência com V. Exª, que nos liderou por alguns 
meses nesta Casa, como Líder do meu partido. E 
digo a V. Exª que a sua passagem aqui, com certeza, 
substituiu à altura o brilhante homem público deste 
País que foi seu saudoso pai, Antonio Carlos. E nesta 
oportunidade, como membro do seu partido, o De-
mocratas, quero dizer ao senhor da minha alegria, do 
meu contentamento, na certeza de que o trabalho que 
V. Exª fez aqui em defesa dos interesses do povo bra-
sileiro, indiscutivelmente, ficará registrado nos Anais 
do Senado Federal.

De tal forma, meu caro Senador Júnior, que dei-
xo aqui o abraço não só do Senador Jayme Campos, 
mas também, com certeza, do povo de Mato Grosso, 
que tem a maior admiração por V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Jayme Campos, toda a sua ami-
zade e seu companheirismo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, só para registrar que nós votaremos, como 
primeiro item, o Dr. Tombini, Presidente do Banco 
Central, para aferir a votação... Ou um embaixador. 
Tudo bem!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Coloca-
remos um embaixador, então.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, somente para fazer o 
breve registro de que...
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) –... várias propostas de emenda cons-
titucional...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Valadares com a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para 
fazer o registro de que várias propostas de emenda à 
Constituição não vão fazer parte da pauta dos traba-
lhos desta Casa nesta sessão, em virtude do quórum, 
que ainda não dá tranquilildade suficiente aos autores 
dessas emendas. Inclusive sou autor de uma delas, 
sou o primeiro signatário de uma delas. E tenho sido 
cobrado em Sergipe e em várias partes do Brasil sobre 
o andamento da chamada PEC dos jornalistas, para 
permitir que o exercício da profissão de jornalista tenha 
o diploma como fator básico. Entretanto, Sr. Presiden-
te, com o quorum de 59 Senadores, não seria viável. 
Quero tranquilizar os jornalistas, estudantes e profes-
sores que querem a aprovação dessa PEC, dizendo 
que, no próximo ano, como o autor, a matéria estará 
de volta – pois serei diplomado amanhã novamente 
como Senador – e já existe um parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria não 
sofrerá nenhuma solução de continuidade. No próximo 
ano, ela será reativada para aprovação.

Aproveito para dizer ao meu amigo Antonio Carlos 
Magalhães Júnior que V.Exª cumpriu com seu dever, 
substituiu o nosso velho amigo Antonio Carlos Maga-
lhães e fez tudo para representar bem a Bahia.

Felicidades. Que Deus tome conta dos seus tra-
balhos de agora em diante!

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
concorda com a proposta do Senador Romero Jucá 
de votar inicialmente a indicação do Presidente do 
Banco Central, logo a seguir, a medida provisória e, 
em seguida, a Lei Kandir. A Lei Kandir é uma lei ur-
gente, absolutamente imprescindível. Os Estados to-
dos aguardam essa decisão do Senado Federal e, por 
isso, essa votação tem que ocorrer o mais rapidamente 
possível, enquanto houver quórum, já que se trata de 

projeto de lei complementar, que exige pelo menos 41 
votos favoráveis.

Por essa razão, agilizando a tramitação: primei-
ramente, Tombini; depois, a medida provisória, para 
desobstruir a pauta; e, em seguida, a Lei Kandir. E o 
compromisso também do Líder Romero Jucá de não 
submeter à votação o requerimento que pede urgência 
para o Projeto nº 116, já que há um compromisso da 
Oposição de discutir melhor esse projeto, analisá-lo 
com maior profundidade e escoimar vícios de origem 
que afrontam a Constituição. Por essa razão, o regi-
me de urgência seria impeditivo, não teríamos como 
eliminar as inconstitucionalidades flagrantes que exis-
tem no projeto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 1.722 DE 2010

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 31, de 2010 (n° 1.804/2009, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Internacional sobre Contro-
le de Sistemas Anti-incrustantes Danosos 
em Navios, adotada pela Organização Ma-
rítima Internacional, em Londres, em 5 de 
outubro de 2001.

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Relator ad hoc Senador Mozarildo Ca-

valcanti

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a examinar o Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDS) n° 31, de 2010 (n° 
1.804, de 2009, na origem), que aprova o texto da 
Convenção Internacional sobre Controle de Sistemas 
Anti-incrustantes Danosos em Navios, adotada pela 
Organização Marítima Internacional, em Londres, em 
5 de outubro de 2001.

Em atenção ao disposto no art. 49, inciso I, da 
Constituição Federal, que estabelece a atribuição ex-
clusiva do Congresso Nacional para aprovar atos in-
ternacionais, combinado com seu art. 84, inciso VIII, o 
Presidente da República enviou às Casas Legislativas 
a Mensagem n° 77, de 18 de fevereiro de 2009, soli-
citando a apreciação da matéria.

A mensagem presidencial traz anexa Exposição 
de Motivos do Ministro das Relações Exteriores, da 
qual cabe destacar o seguinte:
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A Convenção Internacional sobre Con-
trole de Sistemas Anti-incrustantes Danosos 
em Navios visa a não aplicação, nos navios, 
de compostos de organoestanhos que ajam 
como biocidas em sistemas anti-incrustantes, 
evitando-se, assim, riscos graves de toxidade 
e de outros impactos crônicos a organismos 
marinhos econômicos e ecologicamente im-
portantes e, ainda, que a saúde humana pos-
sa ser prejudicada pelo consumo de frutos do 
mar assim afetados.

O Projeto de Decreto Legislativo que aprova o 
acordo, produzido pela Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, 
foi aprovado pelo Plenário daquela Casa em 11 de fe-
vereiro de 2010, após passar pelo crivo das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Cidadania e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

No Senado, não foram apresentadas emendas a 
matéria no prazo regimental.

II – Análise

O Brasil é membro da Organização Marítima In-
ternacional (OMI) desde 1963. Nessa condição, tem 
participado ativamente das reuniões do Comitê de Pro-
teção ao Meio Ambiente Marinho (Marine Environment 
Protection Committee – MEPC). O objeto da Convenção 
em apreço está inserido no âmbito de preocupações 
do referido comitê.

Com efeito, estudos científicos realizados por 
diferentes atores da cena internacional indicam que 
certos sistemas anti-incrustantes utilizados em navios 
ocasionam risco de toxidade elevado, bem como de 
impacto crônico a organismos marinhos econômica e 
ecologicamente importantes. E mais, a saúde huma-
na pode, por igual, ser prejudicada pelo consumo de 
frutos do mar assim contaminados.

O quadro é mais grave em relação a sistemas 
anti-incrustantes que utilizam compostos de organo-
estanho. Nessa ordem de preocupações, o Capítulo 17 
da Agenda 21, adotada pela Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 
1992, já conclama os Estados a tomarem medidas no 
sentido de reduzir a poluição causada pelos compos-
tos referidos.

Vê-se, pois, que a Convenção em análise dá con-
sequência prática à mencionada prescrição da Agenda 
21. Essa circunstância é, a vários títulos, auspiciosa. 
O ato internacional em comento visa proteger tanto o 
meio ambiente marinho quanto a saúde humana contra 

os efeitos nocivos de sistemas anti-incrustantes que 

se valem de compostos de organoestanho.

Os negociadores, no entanto, reconhecem a im-

portância de sistemas anti-incrustantes para a pre-

venção de acúmulo de organismos na superfície de 

navios. Disso depende a eficiência da navegação, 

mas também do comércio. O texto da Convenção re-

flete essa preocupação ao consignar a necessidade 

do desenvolvimento de sistemas eficazes e ambien-

talmente seguros.

O tratado em apreciação é composto de consi-

deranda, 21 artigos, 4 anexos (Anexo I, controle de 

sistemas anti-incrustantes; Anexo II, elementos reque-

ridos para uma proposta inicial; Anexo III, elementos 

requeridos para uma proposta completa; e Anexo IV, 

requisitos sobre vistorias e certificação para sistemas 

anti-incrustantes) e 2 apêndices (Apêndice 1, formu-

lário modelo para o certificado internacional de siste-

mas anti-incrustantes; e Apêndice 2, formulário mo-

delo para a declaração de sistema anti-incrustante) 

ao Anexo IV.

A vinculação do Brasil à Convenção é passo da 

maior importância. Com mais de 8 mil quilômetros de 

costa, nosso País tem imensa responsabilidade pela 

utilização ambientalmente sã de recursos marinhos.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo n° 31, de 2010.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2010.
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Sala
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PARECER N°1724, DE 2010

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EX-
TERIORES E DEFESA NACIONAL. sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 328, de 
2010 (PDC nº 2072, de 2009, na origem), da 
Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul, que “Aprova o texto do Acor-
do de Admissão de Títulos, Certificados e 
Diplomas para o Exercício da Docência no 
Ensino do Espanhol e do Português como 
Línguas Estrangeiras nos Estados Partes, 
celebrado em Assunção, em 20 de junho de 
2005, retificado pela Fé de Erratas de 28 de 
junho de 2007”.

RELATOR: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Com fundamento no disposto nos arts. 49, inci-
so I, e 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Poder 
Executivo, por meio da Mensagem n° 577, de 27 de 
julho de 2009, submete ao Congresso Nacional o tex-
to do Acordo de Admissão de Títulos, Certificados e 
Diplomas para o Exercício da Docência no Ensino do 
Espanhol e do Português como Línguas Estrangeiras 
nos Estados Partes, celebrado em Assunção, em 20 
de junho de 2005, retificado pela Fé de Erratas de 28 
de junho de 2007.

O acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC) n° 2072, de 2010, decorrente da 
referida mensagem e formulado pela Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul, após tramitar 
por sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, por sua Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania e por sua Comissão de Educação 
e Cultura.

No Senado Federal, a proposição em epígrafe 
foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal, e, na Comissão, 
a este Relator, em 24 de junho de 2010.

Acompanha a Mensagem presidencial em apreço 
exposição de motivos acerca da celebração do Acor-
do, firmada pelo Ministro das Relações Exteriores, por 
ocasião da XXVII Reunião do Conselho do Mercado 
Comum, da qual cabe destacar:

O texto do referido Acordo incorpora 
as emendas, todas de forma e não de con-
teúdo, constantes da Fé de Erratas, de 28 
de junho de 2007, avalizadas por todos os 
paises,signatários.

O acordo .estabelece que, para efeito 
de habilitação, para exercício de atividades 
docentes no ensino do português e do espa-
nhol como línguas estrangeiras, serão admi-
tidos os títulos expedidos por instituições que 

contam com reconhecimento oficial em cada 
Estado signatário.

................................ ..............................
A luz do exposto e com vistas ao enca-

minhamento do assunto apreciação do Con-
gresso Nacional, em conformidade com o art. 
49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso 
VIII, da Constituição Federal, submeto a Vos-
sa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de c6pias autenticadas do Acor-
do em seu formato original, da Fe de Erratas 
e do texto emendado do Acordo.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas a proposição. 

II – Analise

O objetivo do ato internacional que ora se anali-
sa é tão somente o de incorporar ao texto original do 
acordo emendas de forma e nº de contendo, conforme 
enfatiza a exposição de motivos supra referida. Verifica-
se, de fato, serem modificações concernentes a correta 
grafia de algumas palavras na’ versão portuguesa do 
ato internacional.

No que concerne ao contend° material do acordo 
originário, trata-se de entendimento multilateral, adotado 
no âmbito do Mercosul, com o escopo do proporcionar 
mobilidade de professores das duas línguas oficiais do 
bloco regional, português e espanhol, provenientes de 
países membros. Composto de preâmbulo e de treze 
artigos, o acordo contempla precipuamente o reco-
nhecimento recíproco de títulos universitários, procu-
rando regular a questa° da equivalência, no intuito de 
facilitar e de fomentar o deslocamento e o exercício 
profissional intrabloco.

O grande interesse que o aprendizado do portu-
guês e do espanhol tem suscitado nos países signatá-
rios do Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, 
em face da inexorável aproximação cultural e comer-
cial que a integração regional promove, gera crescen-
te necessidade de profissionais de ensino linguístico. 
Sabe-se, no entanto, que a demanda é bem maior que 
a oferta, o que gera a necessidade de alocarem-se 
recursos humanos não devidamente preparados. Tal 
lacuna poderá ser preenchida em alguma medida com 
a adoção do presente acordo e de suas emendas de 
revisão, curiosamente fruto da falta de conhecimentos 
linguísticos, quando da inicial redação do acordo em 
português. Resta aduzir que o Ministério de Educação 
participou das negociações do acordo em apreço e, 
aprovou seu, texto final.

Incumbe à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional examinar prioritariamente a conveni-
ência e a oportunidade dos atos internacionais cele-
brados pelo Poder Executivo. Nesse sentido, o Acordo 
aqui contemplado é de todo relevante para os interes-
ses nacionais, compatível com os objetivos colimados 
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pela integração regional e pela construção de blocos 
econômicos. É, de resto, compatível com os princípios 
da política externa brasileira, definidos tanto em preâm-
bulo, como no artigo 4° do permissivo constitucional, 
que estipula o compromisso brasileiro com a formação 
de comunidade latino-americana de Nações.

III – Voto

Com base no exposto, não havendo óbice de 
natureza regimental ou legal e estando a proposição 
elaborada de acordo com a boa técnica legislativa, con-

cluo este parecer opinando pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 328, de 2010.

Sala da Comissão
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 186, 188 
e 190, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivos, 
respectivamente, aos Projetos de Lei do Senado nºs 
195, de 2008; 397, de 2008; e 481, de 2009. 

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 186/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação do substitutivo

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
José Nery, ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 
2008, de autoria Sua Excelência o Senhor Senador 
João Vicente Claudino, que “Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Esperantina, Estado do Piauí.”

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 Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, cultura e Es-
porte.

Of. nº 188/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação do substitutivo

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Augusto Botelho, ao Projeto de Lei do Senado nº 397, de 
2008, de autoria Sua Excelência a Senhora Senadora 
Fátima Cleide, que “Dá nova redação ao inciso V do art. 
67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), para assegurar aos 
profissionais do magistério em exercício da docência 
em regime de tempo integral metade da carga horária 
em atividades de estudo, planejamento, avaliação e 

outras não incluídas no trabalho de interação com os 
alunos previstos em seu plano curricular.”

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 Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 190/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação do Substitutivo

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, 
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador José Nery, ao Projeto de Lei do Senado nº 
481, de 2009, de autoria Sua Excelência o Senhor 
Senador Cristovam Buarque, que “Determina a ins-
talação de quadras esportivas e locais apropriadas 
para a prática dos esportes olímpicos nas escolas da 
educação básica.”

A matéria será incluída da próxima reunião, para 
apreciação em turno suplementar, nos termos do dis-
posto no art. 282, combinado com o art. 92 do Regi-
mento Interno do Senado Federal. 

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com referência aos ofícios lidos, a Presidência 
comunica ao Plenário que às matérias poderão ser 
oferecidas emendas até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 698, de 2007, de 
autoria da Senadora Patrícia Saboya, que cria 
o Programa Nacional de Educação Infantil para 
Expansão da Rede Física (Pronei), dispõe sobre 
o 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; e 
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– Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2010, de au-
toria do Senador Papaléo Paes, que institui a 
Política Nacional de Medicamentos. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
comissões competentes, os projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali pre-
visto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei do Senado nº 582, de 2009-Complementar, 
do Senador Valter Pereira, que altera a redação do 
art. 23 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Có-
digo Eleitoral) e do art. 105 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997 (Lei Eleitoral), para dispor sobre o 
poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao 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, tramitando em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2007 (garante 
cobertura do saldo devedor remanescente a mutuário 
que tenha contribuído para o FCVS em mais de um 
financiamento em localidades diversas, ou em dois fi-
nanciamentos no mesmo município). 

Ao projeto foi apresentada a Emenda nº 2, de 
Plenário.

É a seguinte a emenda:

EMENDA Nº 2 Plenário 
(ao PLC nº 57, de 2007)

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei da Câmara n° 
57, de 2007, (que corresponde ao art. 2º do Substitu-
tivo aprovado pela CAE) a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.100, de 5 
dezembro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art.3º .....................................................  
 .......................................................................

§ 1º No caso de mutuários que tenham 
contribuído para o FCVS em mais de um fi-
nanciamento cujos imóveis correspondentes 
estejam situados em localidades diferentes 
ou que tenham contribuído em mais de um fi-
nanciamento cujos imóveis correspondentes 

estejam situados no mesmo município, desde 
que os contratos originais respectivos tenham 
sido celebrados até 5 de dezembro de 1990, 
fica assegurada a cobertura, pelo Fundo, a 
qualquer tempo, dos saldos devedores rema-
nescentes da liquidação de todos os financia-
mentos. (NR)”

Justificação

A limitação de cobertura do saldo residual nos 
contratos de financiamento habitacional através do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais – 
FCVS, estabelecida através do art. 3º da Lei nº 8.100 
de 05.12.1990, foi exaustivamente questionada no 
Judiciário.

Inúmeros processos judiciais foram movidos por 
mutuários que, ao término do prazo contratual e após 
o pagamento de todas as prestações previstas e que 
constituíam sua única obrigação de pagamento, ou 
então após procederem a liquidação antecipada do 
valor destas, foram surpreendidos com a negativa da 
cobertura do saldo devedor residual pelo FCVS, com a 
conseqüente negativa do agente financeiro credor pro-
mover a liberação do imóvel da garantia hipotecária.

Essas demandas apoiaram-se em argumentos 
juridicamente relevantes: a) a inexistência de uma 
sanção específica na Lei nº 4.380 de 21.08.1964, que 
instituiu o Sistema Financeiro da Habitação, e em seu 
art. 9º, § 1º, vedou a concessão de financiamento a 
quem fosse proprietário de imóvel residencial; b) o 
FCVS foi criado em 1967 e em seus regulamentos 
não restringiu a cobertura a um único financiamento 
por mutuário; c) o FCVS é financeiramente resultante 
de contribuições efetuadas pelos mutuários em paga-
mentos arrecadados através das prestações mensais 
de resgate do financiamento, bem como por parte das 
instituições financeiras credoras em percentual dos fi-
nanciamentos concedidos com aquela cobertura, tendo 
assim natureza securitária, sendo os prêmios asseme-
lhados às contribuições e a indenização à cobertura do 
saldo devedor residual apurado ao término do prazo 
contratado e d) Por fim, como argumento jurídico de 
maior relevância, a irretroatividade do citado art. 3º da 
Lei nº 8.100/90, que estaria restringindo a cobertura 
do saldo residual a contratos firmados anteriormente 
à sua vigência, a despeito de terem contribuído regu-
lamente para o FCVS.

Sala das Comissões, – Senador Adelmir San-
tana.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – As matérias voltam à Comissão de Assuntos 
Econômicos para exame da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 985, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado 
Federal emita voto de pesar à Legião da Boa Vontade, 
na pessoa de seu diretor-presidente, José de Paiva 
Netto, pela perda dos integrantes da equipe de re-
portagem da Boa Vontade TV, vitimados em acidente 
aéreo, em 9 de dezembro passado.

Com a queda, faleceram a repórter Belkis Fa-
ria, o fotógrafo Clayton Ferreira e o cinegrafista Ro-
drigo Mafra. Com eles seguiam o piloto da aeronave, 
João Vicente Granha, falecido no último domingo, e o 
diretor-executivo da LBV, Paulo Duarte Pereira, que 
se encontra hospitalizado, com quem nos solidariza-
mos, desejando o pronto restabelecimento. Sabemos 
da assistência que a LBV tem prestado a seu diretor-
executivo, bem como aos familiares dos profissionais 
que precocemente perderam a vida.

Esses quatro jovens que partiram eram pesso-
as idealistas, responsáveis pela cobertura da entrega 

de mais de 70 mil cestas de alimentos a milhares de 
famílias em risco social, visitando quase 200 cidades 
brasileiras. Faziam acontecer mais uma edição da 
Campanha do Natal Permanente da Legião da Boa 
Vontade, um projeto já consagrado nacionalmente. 
Somente em Curitiba foram entregues 3.700 cestas 
básicas, que serão a garantia de um Natal para as 
famílias agraciadas.

Estamos imensamente sensibilizados com essas 
perdas. Que sua memória seja força aos que darão 
prosseguimento a esse trabalho. Que o fato intensifi-
que o brilho das Campanhas Permanentes de Natal da 
LBV; que se revistam de significado especial e conser-
vem o claro entendimento de estarem levando vida e 
alegria às famílias brasileiras, como estavam fazendo 
os jovens que hoje homenageamos.

Plenário do Senado, 14 de dezembro de 2010. – 
Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM 
– PI) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 189, de 2010 
(nº 3.077/2008, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organiza-
ção da Assistência Social.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– O projeto, que acaba de ser lido, vai às Comissões 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de 
Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa indaga, então, aos Srs. Líderes se há consen-
so para a votação inicial do nome do Sr. Tombini para 
o Banco Central, a fim de colocar em votação.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, há consenso exatamente nisto: pri-
meiro, o Tombini; depois, a medida provisória; depois, 
Lei Kandir; e também há o acordo de retirar a urgência 
do PLC nº 116.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:

PARECER Nº 1.633, DE 2010 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.633, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Aloizio Merca-
dante, sobre a Mensagem nº 312, de 2010 (nº 
677/2010, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor ALEXANDRE 
ANTONIO TOMBINI para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

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

discussão.
Os Srs. Senadores e as Srªs. Senadoras já po-

dem votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 
um apelo às Srªs. Senadoras e aos Srs. Senadores 
que estão em seus gabinetes para que possam vir 
ao plenário. 

Nós estamos em votação nominal. Votaremos ago-
ra autoridades, começando pelo Presidente do Banco 
Central. Logo após, votaremos a extensão da Lei Kandir, 
que beneficia todos os Estados do Brasil. É uma maté-
ria extremamente importante. É uma lei complementar 
que precisa de 41 votos Sim. Portanto, precisamos de 
quórum alto para votar essas matérias. 

Solicitamos, portanto, a presença de todos aqui 
no plenário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encon-
tram em outras dependências da Casa que se dirijam 

ao plenário para a votação desta matéria. Também 
determina o encerramento de alguma reunião que 
esteja havendo nas comissões, para que possamos 
votar as matérias constantes da Ordem do Dia desta 
tarde. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria apenas, aproveitando o intervalo 
em que aguardamos o quórum, dizer que tive oportu-
nidade de assistir, na CAE, ao depoimento e, depois, 
à sabatina a que foi submetida o Dr. Antonio Tombini, 
para a Presidência do Banco Central. 

Em primeiro lugar, ele trouxe uma exposição por 
escrito com todas as posições dele como futuro presi-
dente, meridianas, claras, sem deixar nenhuma dúvi-
da, dando estabilidade ao mercado; depois, durante a 
sabatina, foi igualmente claro, preciso, sem esconder 
nada daquilo que lhe foi perguntado, sem omitir-se de 
uma resposta, de modo que quando li nos jornais que 
ele foi preparado pelo Meirelles para ser o seu suces-
sor, eu realmente acredito que passou pelas mãos do 
Meirelles. 

É um homem que merece a confiança do Par-
lamento, a confiança do Senado e a confiança do 
Brasil pela exposição que fez e pela clareza com que 
respondeu a todas as questões colocadas durante a 
sabatina. 

De modo que o voto é secreto, mesmo assim, 
declaro o meu a favor. Quero dizer que ele merece a 
confiança do Parlamento e do País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra o Senador ACM Júnior. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Mesmo sendo a votação secreta, eu também que-
ria colocar o meu apoio à indicação do Sr. Alexandre 
Tombini para o Banco Central, porque ele é um téc-
nico de primeira categoria, com formação acadêmica 
invejável, tendo participado, inclusive, da montagem 
do regime de metas de inflação, o que o credencia 
efetivamente para ser o Presidente do Banco Central, 
substituindo o Presidente Meirelles, que teve realmen-
te uma boa gestão.

Portanto, eu quero saudar a indicação, porque o 
Dr. Alexandre Tombini realmente merece ser guindado 
à Presidência do Banco Central, pelos seus méritos.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, para fazer um apelo à bancada do PSDB, aos 
Senadores que estiverem na Casa, para que compare-
çam. Estamos em votação nominal. E, neste momento, 
estamos votando a indicação do Presidente do Banco 
Central, que teve o apoio unânime do nosso partido 
na Comissão de Constituição e Justiça, por tratar-se 
de uma indicação técnica, que atende aos critérios da 
competência, da qualificação técnica e profissional e da 
probidade. É um servidor dos quadros do Banco Central 
há muito anos. Evidentemente, a oposição, quando os 
critérios referidos são respeitados por quem indica, ou 
seja, pelo Presidente da República, há assentimento 
pronto e imediato. Não há questionamento quando se 
trata de profissional competente e probo. Por essa ra-
zão, o PSDB está votando favoravelmente. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Inácio Arruda!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Primeiro, não pude estar presente, porque estava 
fora do plenário, numa atividade fora do Congres-
so Nacional, mas quero registrar, em nome do meu 
partido, Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, o 
nosso apreço pela atitude de V. Exª. A cordialidade, a 
atenção e a atitude de respeito que sempre, em qual-
quer questão que nós levantamos, V. Exª demonstra, 
mesmo quando diz para nós que sua opinião é outra, 
que tem outra opinião. Mas é muito importante estabe-
lecermos esse grau de diálogo. V. Exª teve essa atitu-
de, e o nosso partido tem muito apreço pela qualidade 
da atuação de V. Exª aqui, no Congresso Nacional e 
no Senado Federal, especialmente. Então, receba os 
nossos cumprimentos!

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Inácio Arruda, pelas suas pala-
vras. Nossa convivência aqui foi muito profícua. Es-
pero, mesmo de longe, estar sempre perto dos meus 
amigos desta Casa. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Tenha certeza, porque, por outros meios, V. Exª já está 
ligado ao Estado do Ceará. Então, não há como fugir 
dessa nossa relação. 

Sr. Presidente, o nosso partido discutiu e de-
bateu na Comissão de Justiça a nossa atuação em 
relação à questão econômica do Brasil. Um dos pro-
blemas mais graves a que nós estamos assistindo é 
a questão cambial. Esse é um dilema que nós temos 
que enfrentar. 

Falei brevemente para o diretor e futuro – espe-
ro – Presidente do Banco Central, porque deveremos 
alcançar o quórum daqui a pouco e devemos aprovar o 

nome do nosso candidato, Alexandre Antonio Tombini, 
para dirigir o Banco Central, com esse grande desafio. 
O grande desafio será colocar o Brasil numa posição 
decente em relação à política de juros, porque uma 
política adequada ajuda o nosso País a se desenvol-
ver e a crescer mais, a atrair mais investidores para 
o nosso País e, ao mesmo tempo, enfrentar com ou-
sadia, coragem, determinação e muita união do povo 
brasileiro essa questão, que eu considero das mais 
graves, que o mundo está enfrentando. Refiro-me à 
política cambial, frente ao que nós chamaríamos – lá 
no interior, ou mesmo nas capitais brasileiras, ainda 
se usa essa expressão – de derrame, sangria, pratica-
da pela avalanche de dólares colocados no mercado 
mundial pelos americanos. 

Foram mais de US$2 trilhões, nos últimos dois 
anos, para que os americanos saiam da crise. Eles não 
saíram ainda, mas eles estão jogando o ônus para cima 
de nós. Esse é o problema básico da nossa economia 
nos dias atuais. Eu tenho certeza de que o Alexandre 
Tombini precisará de um grande apoio do Congresso 
Nacional, do Governo e da sociedade brasileira para, 
corajosamente, enfrentar a questão cambial.

Por isso, tem o nosso apoio, o nosso apreço. E 
vamos trabalhar muito próximos para que possamos 
encontrar uma solução conjunta, porque é o interesse 
do Brasil. É o nosso País em causa perante aquele que 
tem a responsabilidade imediata de resolver a questão 
cambial, a questão dos juros, porque tudo isso mexe 
com uma questão chamada emprego no Brasil, renda. 
Então, é uma questão e uma posição muito importante 
a do Alexandre Tombini. Por isso, ele conta com o nosso 
apoio e com o nosso olhar crítico em relação à política 
desenvolvida pelo Banco Central até hoje.

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

PI) – A Mesa solicita a presença dos Srs. Senadores, 
que por acaso se encontrem em outras dependên-
cias da Casa que se dirijam ao plenário para votação. 
(Pausa.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, enquanto alcançamos o quorum, peço 
a V. Exª que coloque em votação – porque considero 
que não há nenhuma divergência – o Requerimento 
nº 963, de 2010, que institui uma comissão externa, 
para representar o Senado brasileiro no Fórum Social 
Mundial.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Nobre Senador Inácio Arruda, a matéria encontra-se 
sobre a mesa. Se houver acordo entre os Líderes, nós 
a colocaremos em processo de votação. Sugeriria que 
V. Exª consultasse os Líderes sobre o acordo.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

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

PI) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Enquanto atingimos o 
quorum, Sr. Presidente: não tive oportunidade de estar 
no plenário, para abraçar o Senador Antonio Carlos Jú-
nior. Na intimidade da origem, por ser baiano, quando 
nasci, minha mãe já votava no pai dele; quando nasce-
ram meus dentes, ACM já era ACM, e me acostumei, 
na intimidade, a chamá-lo de Júnior Baiano. 

Quero abraçá-lo pela oportunidade de ter con-
vivido com ele, quando, por conta de uma fatalidade, 
substituiu seu pai de uma forma definitiva. Agradeço a 
Deus esse relacionamento. O Senador Antonio Carlos, 
ninguém precisa dizer o que ele significou para o Brasil 
e para a Bahia de uma forma principal. Nós, que temos 
como origem a Bahia – eu sou baiano –, sabemos o 
que ele significou. Agradeço ter convivido com o filho 
dele, um sujeito assíduo nas Comissões, que encam-
pou todas as discussões, que participou de todos os 
debates que envolveram a vida da Nação brasileira, 
assim, de uma forma exemplar. As pessoas que acom-
panham a TV Senado, que acompanham as Comis-
sões, principalmente, é que podem atestar a presença 
do Senador Antonio Carlos Júnior, principalmente na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

De maneira que quero abraçá-lo, Sr. Presidente, 
agradecendo-lhe a cordialidade desse convívio, da qual 
tive a oportunidade de desfrutar, durante esses anos, 
aqui, ao lado dele.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pela ordem, o Líder Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria pedir 
para abrir o painel. Nós iríamos, logo em seguida a 

essa apuração, para a Medida Provisória nº 500, para 
liberar a pauta e votaríamos em seguida a Lei Kandir, 
que tem de ter 41 votos “sim”.

Eu gostaria de pedir a todos os Senadores e 
Senadoras, mesmo aos que já votaram, que não se 
ausentem do plenário, porque teremos uma votação 
importantíssima para os Estados brasileiros logo após 
a rápida votação da Medida Provisória nº 500.

Peço para abrir o painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Senador Delcídio, a Mesa solicita a V. Exª a gentileza 
de vir aqui para uma missão parlamentar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, até que abra o 
painel, quero comunicar ao Plenário que, amanhã, às 
9 horas, nós teremos audiência na CPI da Pedofilia, 
quando o Senador Demóstenes Torres vai fazer o re-
latório final da CPI, depois de quase três anos. Será 
uma reunião muito importante, com a presença de au-
toridades. Quero convidar V. Exª. Gostaria muito que 
o Senador Garibaldi – que era Presidente quando da 
instalação dessa CPI – lá estivesse, juntamente com 
o Senador Sarney. Algumas pessoas que foram sím-
bolo, como a Joana Maranhão e o menino Kaytto, de 
Mato Grosso, estarão conosco aqui. Quer dizer, a fa-
mília do menino Kaytto, que foi barbaramente assas-
sinado e abusado.

Amanhã será um dia muito importante, quando 
essa CPI, de muito resultado – que deu resultados 
ao longo do processo investigatório –, estará dando 
o seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Vou encerrar a votação.

Está encerrada a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

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

– Só um momento, para eu proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Votaram Sim 37 Srs. Senadores; e NÃO, 07.

Não houve abstenções.
Total: 44 votos.
Aprovado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, apenas para...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Será feita a devida comunicação ao Senhor Presi-
dente da República da aprovação da matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer o regis-
tro principalmente aos Líderes da Oposição Senador 
Alvaro Dias e Senador Antonio Carlos Júnior.

Não iremos colocar o requerimento de urgência 
para o PLC nº 116. Não há acordo, o quorum está baixo, 
o Democratas e o PSDB não concordam na votação. 
E, para respeitar o entendimento, não iremos colocar 
o requerimento de urgência.

Portanto, deixo claro, para que não reste nenhuma 
dúvida sobre essa questão. Iremos tratar dessa matéria 
no início do próximo ano, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM 
– PI) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, sobre o 
PLC nº 116, concordo com o Líder Romero Jucá, por-
que acredito – e também esta é a palavra do Senador 
Aloizio Mercadante, que se encontra hoje acamado 
por gripe – que precisamos aperfeiçoar o projeto antes 
da sua votação.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de expressar 
aqui o meu voto favorável ao Presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, que tão bem se houve na 
Comissão de Assuntos Econômicos, na arguição, na 
semana passada, impressionando muito bem a todos 
nós, Senadores.

Gostaria de registrar a visita do Prefeito Ademir 
Gouvêa, do Partido dos Trabalhadores, de Américo 
Brasiliense. E, justamente, quero encorajá-lo a fazer 
de Américo Brasiliense uma experiência pioneira da 
Renda Básica de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Suplicy, a Mesa indaga: V. Exª não vo-
tou no doutor?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
votei. Apenas queria expressar aqui quanto considero 
importante a colaboração que Alexandre Tombini dará 
ao Banco Central e ao controle monetário brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Está feito o registro. A Mesa agradece.

Item extrapauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2001-

COMPLEMENTAR 
(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 240, de 2001-Complementar (nº 
352/2002-Complementar, naquela Casa), do 
Senador Lúcio Alcântara, que altera a Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
que dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação, e dá outras 
providências.

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Delcídio Amaral, para proferir parecer sobre 
a matéria, em substituição à Comissão de As-
suntos Econômicos.

PARECER Nº 1.726, DE 2010–PLEN

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Meu 
caro Presidente, Senador Heráclito Fortes, Senadores 
e Senadoras, trata-se do Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 352-A, 
de 2002, do Senado Federal, PLS nº 240/01, na Casa 
de origem, que altera a Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto 
dos Estados e do Distrito Federal sobre operações re-
lativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação e dá outras providências.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de se-

tembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Es-
tados e do Distrito Federal sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicações e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33. da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

Art. 33.
I – Somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
do estabelecimento, nele entradas a partir de 
janeiro de 2020.
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II –  ........................................................
 ..............................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas 

demais hipóteses;
IV –  .......................................................
 ..............................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas 

demais hipóteses.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da 

sua publicação.
Câmara dos Deputados, 10 de dezem-

bro de 2010.”

Sr. Presidente, o meu voto é favorável a este pro-
jeto, que trará impactos muito importantes e favoráveis 
aos Estados. Os Estados brasileiros aguardam esta 
aprovação do Senado Federal.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero agradecer a 
oportunidade de ter esta honra de relatar um projeto 
tão importante para o nosso País, para os nossos Es-
tados e, por que não dizer, especialmente para o meu 
Estado, Mato Grosso do Sul.

Esse é o meu voto favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – O parecer é favorável.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 

único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir...
O Senador Pedro Simon pede para discutir.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Sr. Presidente, para o encaminhamento, o Democra-
tas vota “sim”, vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Há um pedido de discussão antes do encami-
nhamento.

Então, com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de apelar para que se pudesse 
abrir o painel enquanto se discute. Os Senadores e as 
Senadoras que quisessem já poderiam ir votando.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – O Senador Pedro Simon concorda com a aber-
tura do painel?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Vamos abrir o painel!

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – O Senador Pedro Simon concorda?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Concordamos!

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, eu quero falar sobre o projeto, mas com o painel 
aberto, já durante a votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Exatamente.

É que há um requerimento pedindo votação, em 
globo, do substitutivo.

Quero saber se há concordância por parte dos 
Líderes. (Pausa.) 

Havendo concordância, vamos proceder.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 986, DE 2010

Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, 
requeiro votação em globo do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2001 – Com-
plementar (nº 352/2002 – Complementar, naquela 
Casa), do Senador Lúcio Alcântara, que altera a Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Fede-
ral sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá 
outras providências.

Sala das sessões, em 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Votação do Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei nº 240, de 2001-Complementar.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E eu já 
posso falar, Sr. Presidente? E eu já posso falar, Sr. 
Presidente? (Pausa.)

Sr. Presidente, eu já posso falar?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Pode falar. Deve falar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos votar 

novamente a Lei Kandir, e votando assim, na corrida: 
veio da Câmara, chegou agora, o Relator, que é um 
gênio de capacidade, de inteligência, deu seu parecer 
e vamos votar.

Os senhores devem se lembrar o que é a Lei 
Kandir. Eu votei contra na primeira vez em que ela foi 
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votada nesta Casa. Os Srs. Senadores votaram na 
confiança no que aconteceria. Eu votei naquilo que eu 
tinha certeza de que ia concluir.

A Lei Kandir determina que as exportações de 
determinados produtos não pagam mais imposto de 
exportação. A tese do Governo é muito simples: nin-
guém exporta imposto. É uma regra mundial. Na regra 
e na luta da concorrência por colocar os seus produtos 
no mundo, o Brasil não tem como concorrer se, ao lado 
do produto, há mais o imposto de exportação.

Aí veio a Lei Kandir. Os Estados passarão a ser 
proibidos, não poderão mais cobrar imposto de ex-
portação. Na contraprestação, o Governo indenizará 
esses Estados pelo que eles deixam de arrecadar não 
cobrando imposto de exportação.

Eu dizia daqui desta tribuna: nós vamos efetiva-
mente tirar uma fonte da maior importância de alguns 
Estados. O Rio Grande do Sul é um caso. A última 
vez que eu me lembro de ter discutido essa matéria 
era numa questão referente a R$1,5 bilhão que o Rio 
Grande do Sul deixava de arrecadar por conta de não 
cobrar o imposto de exportação.

A lei que votamos dizia: a União vai compensar. 
E eu respondia: mas compensar como? Nós vamos 
votar uma lei que não diz nada, não diz nem quando, 
nem como, nem de que forma. Vamos votar uma coisa 
conclusiva, vamos aumentar esse termo dessa lei!

Então, como é que o Governo cumpriu a Lei 
Kandir? No orçamento se votava uma importância “x” 
para compensar os Estados pelo que perdiam da Lei 
Kandir. O Rio Grande do Sul, que perdia R$1,8 bilhão, 
ganhava R$50 milhões, ou coisa parecida.

E se disse que se debateria essa matéria, que, 
nesse tempo que durou a Lei Kandir – e olha que faz 
tempo! – estudaríamos para encontrar uma fórmula. 
A fórmula ideal seria a reforma tributária. Na reforma 
tributária, a gente realmente não tiraria e excluiria esse 
imposto de exportação, que é negativo para a econo-
mia do País. Mas, em compensação, seria dada uma 
forma de compensá-lo. Não aconteceu nada!

Hoje os jornais estão noticiando em manchete 
que o Governo já vê com simpatia a volta do impos-
to sobre o cheque. Quando nós votamos da primeira 
vez, eu votei favoravelmente; quando nós votamos da 
segunda vez, que caiu, eu votei favoravelmente, mas 
sempre se dizia: “Isso é compensatório, até a reforma 
tributária.” E cadê a reforma tributária?

O Presidente Lula, em oito anos de mandato, não 
movimentou uma palha pela reforma tributária, pelo 
contrário. O Congresso Nacional, tendo o Deputado 
Rigotto e o hoje futuro Chefe da Casa Civil na presidên-
cia e na relatoria, prepararam um projeto de reforma 
tributária que teve o acordo de todos os governadores e 

foi à Mesa da Câmara dos Deputados para ser votado. 
Na hora de votar, o Lula mandou tirar, fazendo, aliás, 
o que o Presidente Fernando Henrique também tinha 
feito: não deixou votar. E, agora, na hora de sair, o Sr. 
Lula diz: “Sairei e o meu primeiro ato vai ser iniciar a 
campanha pela reforma tributária.”

A Presidente Dilma diz a mesma coisa. Nela eu 
confio.

E tenho dito: acho que seria um bom gesto, seria 
um bom início se a Presidente Dilma, no início de seu 
governo, um governo que se inicia em situação difícil, 
com um Ministério novo, em que a maioria é Ministério 
do Lula, menos Ministério da Dona Dilma. Dentro do 
próprio PT, parece que a bancada, ontem, deu uma 
resposta contra o “paulistério” que é o novo Ministério, 
escolhendo um gaúcho para Presidente da Câmara em 
nome do PT. Seria muito bom para a Presidente Dilma 
se ela realmente iniciasse o seu governo, enviando a 
esta Casa um projeto de reforma tributária. 

Eu acho que essa matéria que estamos votando 
agora é típica exatamente para a reforma tributária. Eu 
vejo com simpatia. E o Presidente Sarney está dizen-
do, nos jornais de ontem, que é favorável ao impos-
to sobre o cheque. Eu também sou. Sou não apenas 
porque é muito pequeno o significado da quantia que 
cada um paga. Sou não apenas porque vem favorecer, 
na saúde, uma questão fundamental que é ter uma 
verba importante. Mas também porque o imposto so-
bre o cheque é uma forma de fiscalizar a vida de todo 
mundo. Os bancos não queriam admitir que a socie-
dade tomasse conhecimento da fiscalização sobre o 
cheque. Mas a verdade é que, com o tributo, na hora 
em que eu despacho um cheque e eu pago o imposto 
sobre o cheque, é registrado aquele cheque.

E muito cheque de caixa dois ou coisa parecida 
fica sendo conhecido com isso. O imposto sobre che-
que é próprio da reforma tributária; e isso que estamos 
votando agora também. Seria próprio deixarmos para 
fevereiro, quando reabrir a Casa, esse debate dentro 
da reforma tributária. 

Mas o que vai acontecer com alguns Estados, 
entre os quais o Rio Grande do Sul, é que ele vai con-
tinuar pagando R$1,8 bilhão a menos na sua arreca-
dação. Não é o caso de São Paulo, que exporta mui-
to mais do que o Rio Grande do Sul. Muito mais! Em 
compensação, São Paulo importa praticamente mui-
tíssimo mais. Então, há a compensação: não recebe, 
de um lado, mas não paga, do outro. Porém, nós, do 
Rio Grande do Sul, cujas exportações são muito maio-
res do que as importações, pagamos esse preço. E, 
dessa vez, o Governo nem disse, o Relator nem falou, 
ninguém vai discutir como é que fica a compensação. 
Já é dada como linha morta. Os Estados não podem 
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cobrar imposto sobre exportação. Ponto. Como é que 
fica a compensação? Não sei! Antes, nada; agora, tal-
vez, menos do que nada. 

Por isso, Sr. Presidente, com todo o respeito, mais 
uma vez, voto contra a Lei Kandir, dizendo que estarei 
aqui para votar a Lei Kandir, imposto sobre cheque e 
tudo o mais na reforma tributária. Mas, assim, ao apa-
gar das luzes no Congresso Nacional, sem ter tempo 
para ler, nem para discutir, nem para debater, nem para 
apresentar emenda, sem saber o que vai acontecer?! 
Vai ser aprovada. Mas eu estou fora. 

Muito obrigado. 

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

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria só de registrar meu voto também na indica-
ção do Sr. Alexandre Tombini à Presidência do Banco 
Central. Não consegui chegar a tempo aqui e registro 
meu voto com louvor, positivamente.

Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para justificar o voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o projeto que alterou a chamada Lei Kandir – e 
este agora altera para prorrogar por mais nove anos o 
prazo para ressarcimento de crédito de ICMS, relativos 
à compra de insumos – é absolutamente imprescin-
dível para os Estados brasileiros. Enquanto nós não 
tivermos um modelo tributário moderno, competente, 
que cuide da arrecadação, mas também da correta 
distribuição dos recursos arrecadados, temos que nos 
valer de instrumentos dessa natureza.

Justifica-se a insatisfação do Senador Pedro 
Simon. Afinal, trata-se de medida paliativa. O que é 
necessário para o País é a definição de um modelo 
tributário moderno, capaz de atender à realidade eco-
nômica e social do Brasil.

O ressarcimento por parte dos Estados brasilei-
ros deveria começar agora, em 1º de janeiro; e, com 
essa proposta, com a aprovação desse projeto, só será 
obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2020.

A devolução desses créditos, a partir do próximo 
ano, retiraria dos cofres estaduais algo em torno de 
R$19,5 bilhões. Portanto, isso seria insuportável sob o 
ponto de vista do orçamento dos Estados brasileiros. 
Não podemos deixar de ressaltar a importância dessa 
prorrogação, uma vez que a solução definitiva para o 
problema passa pela necessária reforma tributária, tão 
aguardada tanto pela população quanto pelo empresa-
riado e também pelos que governam o País, especial-
mente nos Estados e Municípios, já que esse modelo 
concentrador só atende aos interesses da União.

É bom lembrar que cada Estado tem sua legisla-
ção sobre ICMS e, consequentemente, várias alíquo-
tas e tratamentos tributários diferenciados, o que, na 
maioria das vezes, acaba gerando conflitos. 

Portanto, Sr. Presidente, creio que, ao votarmos 
matéria dessa natureza, devemos convocar o Gover-
no, especialmente a Presidente eleita, Dilma Rousseff, 
para que atenda a esse compromisso com o País de 
debater a reforma tributária e oferecer novo modelo 
de modernidade. O que temos está superado. É um 
modelo tributário de país de quinto mundo, que nos 
afasta de países como os da Europa e dos Estados 
Unidos da América do Norte, levando-nos, inclusive, a 
uma competição desigual, já que o modelo brasileiro 
faz com que os setores produtivos nacionais acabem 
prejudicados no confronto com os setores produtivos 
de outras nações, uma vez que nossa carga tributá-
ria esmaga.

De outro lado, Sr. Presidente, é bom repelir essa 
insinuação do Governo de que devemos buscar uma 
nova fonte de recursos para sustentar os serviços de 
saúde pública no Brasil. O Governo arrecada demais, o 
povo paga demais, o brasileiro não aguenta mais pagar 
impostos. O Governo tem que buscar aplicar de forma 
mais eficiente os recursos arrecadados, realizando 
uma reforma administrativa que elimine o paralelismo 
existente, que é insuportável; a superposição de ações, 
que é visível; a máquina que, de forma exorbitante, 
cresceu para atender à acomodação política, num 
péssimo exemplo a governos estaduais, que se com-
portam da mesma forma, criando secretarias e mais 
secretarias para fazer acomodação política. E, nesse 
cenário, o povo paga impostos e vê o Presidente atual 
defendendo uma nova fonte de recursos para atender 
ao serviço de saúde pública no País.

Temos, Sr. Presidente, que produzir reformas. 
A reforma tributária é uma delas, e é essencial, e é 
prioritária. Aproveitamos o ensejo, portanto, Sr. Presi-
dente, da votação da prorrogação da Lei Kandir até 
2020, para defender uma reforma tributária compatí-
vel com a realidade nacional e para repudiar qualquer 
tentativa de criação de uma nova fonte de recursos, 
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sobrecarregando ainda mais o já sobrecarregado con-
tribuinte brasileiro.

Nosso voto, portanto, Sr. Presidente, é favorável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem) – Sr. Presidente, faço um apelo às Srªs e aos 
Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes para 
que venham ao plenário votar. Estamos votando ma-
téria extremamente importante para os Estados, fun-
damental, que é a Lei Kandir. Essa matéria precisa de 
41 votos “Sim”. É uma lei complementar e, portanto, 
cada voto é importante.

Eu gostaria, novamente, de apelar para a pre-
sença de todos no plenário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, a Bancada do Partido dos Trabalha-
dores recomenda o voto “sim” ao parecer do Senador 
Delcídio Amaral.

(Continua a votação.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está com a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado. 
É só para marcar a posição do PSDB e, em particu-
lar, do Senador Flexa Ribeiro em relação ao PLS nº 
240, que estamos votando, que prorroga até 2020 a 
possibilidade de as empresas poderem ter restituído 
o ICMS de comunicações e de energia.

Isso não pode ser atendido agora, como já foi 
colocado muito bem pelo Relator, Senador Delcídio 
Amaral, em função de se colocarem os Estados bra-
sileiros em condição de insolvência. 

Agora, tudo isso se deve à falta de vontade po-
lítica do Governo Federal, não regulamentando a Lei 
Kandir.

O meu Estado, o Pará, que tem a sua base eco-
nômica na exportação – e na exportação, lamentavel-
mente, de produtos primários –, perde, por ano, algo 
em torno de R$1,5 bilhão em receita que lhe seria des-
tinada e que deveria ser ressarcida pela União, que se 
beneficia do superávit da balança comercial.

A Lei Kandir foi criada num momento em que as 
exportações estavam em depressão e a balança comer-
cial era negativa. Era necessário se fazer um estímulo 
à exportação, e é correto não se exportarem impostos, 
porque isso tira a competitividade do produto brasileiro, 
do empresário brasileiro. Porém, não é correto a União 
se apropriar desses recursos e não ressarcir os Esta-
dos exportadores da perda de receita em função da 

não tributação, principalmente dos produtos primários 
e semielaborados, porque os produtos industrializados 
já eram isentos do ICMS na exportação.

Senador Delcídio Amaral, V. Exª fez um relatório 
que tem o nosso voto e o nosso apoio, mas é impor-
tante que, de uma vez por todas, na próxima legisla-
tura, assumamos o compromisso com a Federação 
brasileira, com os Estados e Municípios brasileiros, de 
que o Senado Federal, de que o Congresso Nacional 
se empenhará para que possamos, realmente, fazer a 
reforma tributária e fiscal que é devida a esta Nação e 
que, por não ser feita, emperra o desenvolvimento do 
Brasil. Do contrário, teremos de fazer a regulamenta-
ção da Lei Kandir, de tal forma que esses 21 Estados, 
hoje, não deixem de receber o que lhes é devido pela 
isenção de um tributo estadual, por lei federal – ou seja, 
é a União dando barretada com o chapéu alheio, não 
fazendo a devida compensação aos Estados.

Então, Presidente Sarney, os empresários bra-
sileiros vão deixar de ter direito àquilo que passaria 
a vigorar a partir de 2011, para só vigorar em 2020. 
Eles deixarão de ter esses créditos, o que lhes daria 
maior competitividade mas, lamentavelmente, trariam 
uma insolvência aos Estados brasileiros.

Hoje, a maioria dos Estados, senão a totalidade, 
não faz o ressarcimento desses créditos que as em-
presas exportadoras têm. E não o fazem não porque 
não queiram; não o fazem porque não têm, por parte 
do Governo Federal, a transferência de recursos para 
que possam cumprir a sua obrigação.

No Orçamento para 2011, o Executivo, novamen-
te, mandou a Lei Kandir com rubrica zero. Foi preciso 
que houvesse, aqui, a ação do Parlamento, a ação 
do Congresso, Senador Jucá, Líder do Governo, para 
que fossem incluídos no Orçamento da Nação R$3,9 
bilhões para ressarcimento dos Estados.

O Senador Gim Argello, como Relator-geral, sen-
sível à questão dos Estados, se comprometeu com os 
Governos em colocar mais R$2 bilhões na Lei Kan-
dir, por excesso de arrecadação, se vier a ocorrer em 
2011.

Espero, Senador Jucá, que a Relatora, Senadora 
Serys Slhessarenko, cumpra o acordo feito pelo então 
Relator, Senador Gim Argello, complementando com 
mais R$2 bilhões, Presidente Sarney, em excesso de 
arrecadação. Quer dizer, se houver excesso, mais R$2 
bilhões para se chegar, Senador Delcídio, a R$5,9 bi-
lhões, para minorar a perda dos Estados exportadores, 
visto que esse valor representa 20% da perda total dos 
Estados com a perda de receita da Lei Kandir.

O meu voto, como disse, é pela aprovação do 
PLS nº 240.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) – 
Sr. Presidente Senador José Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Augusto Botelho, antes de V. Exª começar 
o seu pronunciamento, eu queria solicitar aos Srs. 
Senadores que se encontram em seus gabinetes ou 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário, pois necessitamos de um quorum de 41 
votos positivos.

O nosso quorum está muito baixo para a vota-
ção de uma lei de tamanha importância para os Es-
tados do Brasil, de maneira que faço este apelo aos 
Senadores: que compareçam ao plenário para terem 
oportunidade de votar.

Tem V. Exª a palavra, Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Eu gostaria de pedir a V. Exª que colocasse em 
votação o requerimento de urgência para o projeto que 
consolida as leis da cultura. V. Exª, membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, honra-nos trabalhando aqui. 
V. Exª é um homem que defende a cultura e faz parte 
da cultura do Brasil.

Eu e a Consultoria do Senado fizemos uma conso-
lidação de todas as leis da cultura, que já foi aprovada 
em todas as Comissões, inclusive com requerimento 
de urgência na Comissão. Eu gostaria de incluí-lo. 
Apresentei um requerimento, com o apoio de todas 
as Lideranças da Casa, e gostaria que fosse incluído 
em pauta para votarmos o projeto.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma, 
solicito que seja colocado em votação o requerimento 
de urgência para a votação do PLC nº 61, que dispõe 
sobre a participação dos empregados no conselho de 
administração das empresas públicas brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que compareçam 
ao plenário, pois estamos em processo de votação 
nominal. Precisamos de quorum de maioria absoluta 
para votação.

Estamos aguardando a chegada ao plenário da 
Senadora Serys Slhessarenko.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, alguns Senadores já estão 
se deslocando. Já avisaram, Sr. Presidente. Eu pediria 
um pouco mais de tempo para que nós pudéssemos 
concluir a votação, que é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa está tendo essa compreensão.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de fazer apenas um registro no sentido de dois 
fatos que coincidem no dia de hoje, 15 de dezembro. 
Hoje é o Dia do Jornaleiro, que, na verdade, é um ins-
trumento importantíssimo nas empresas de comuni-
cação, porque faz a entrega dos jornais. Então, hoje é 
o Dia do Jornaleiro. E há 51 anos foi fundada a antiga 
Sudene, o que também é meritório para toda a Re-
gião Nordeste.

Então, eram esses os dois registros que gostaria 
de fazer. Agradeço a V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
registrar a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
ao Estado do Ceará na última segunda-feira, quando 
foi assinada a ordem de serviço do trecho da ferrovia 
Transnordestina, que vai de Missão Velha, no sul do 
Estado do Ceará, já praticamente na fronteira com Per-
nambuco e próximo da nossa fronteira com a Paraíba, 
bem ao sul do Ceará. 

Então, vamos fazer o trecho de Missão Velha até 
ao Porto do Pecém. Para nós, é uma obra extraordi-
nária, que gera emprego instantâneo. É uma ferrovia 
de velocidade, para transporte de cargas. Mais do que 
isso, Sr. Presidente, ali, em conjunto com o Governa-
dor do Estado do Ceará, Cid Gomes, que está sendo 
diplomado exatamente agora pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do meu Estado, estavam os Senadores José 
Barroso Pimentel e Eunício Oliveira. Não pude estar 
presente à solenidade porque respondi ao apelo de V. 
Exª para estar aqui e votar. A bancada do PCdoB tam-
bém dobra de tamanho no estado do Ceará. Tínhamos 
apenas um Deputado Federal e elegemos dois Depu-
tados Federais, Chico Lopes e João Ananias. Então, 
esse conjunto de Parlamentares, juntamente com o 
Governador Cid Gomes e o Presidente Lula, selamos 
ali um compromisso de que o trem – agora está sendo 
construída a ferrovia, uma ferrovia nova – vai ser tam-
bém usado para transporte de passageiros. 

Retomamos algo que já tivemos no passado, 
que tinha sido liquidado e que volta a existir a partir 
da Transnordestina, que vai ligar o Porto do Pecém 
ao Porto de Suape e até o Estado do Piauí. Vamos 
fazer uma ligação do centro do Piauí, um pouco mais 
ao sul do Piauí, com o Porto do Pecém, no Estado do 
Ceará, ao lado de Fortaleza, com o Porto de Suape, 
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ao lado de Recife. Em seguida, vamos interligar o Por-
to de Aratu, na Bahia, e, voltando pelo Piauí, vamos 
interligar esse trecho do Piauí com a Norte/Sul, que 
vai nos deixar em Itaqui, em São Luís do Maranhão e 
vai ligar Itaqui até o Sudeste, atravessando o Centro-
Oeste brasileiro. 

Então, isso é uma retomada de desenvolvimento 
e, para nós, do Nordeste, é muito significativo, são inves-
timentos de grande porte em infraestrutura ferroviária. 
É uma retomada que diz respeito a duas obras que, 
podemos registrar, começaram no governo de V. Exª. 

Lá no Governo do Presidente Sarney foi quando 
começou a se pensar na Transnordestina, a se exa-
minar que era possível sim retomar o transporte fer-
roviário de cargas, e a Norte-Sul, que teve um bom-
bardeio de determinado tipo de mídia brasileira, que, 
não sei por que razão, se postou contrária a esses 
projetos que estão fazendo com que o Nordeste bra-
sileiro cresça hoje numa média superior ao Brasil. Nós 
estamos crescendo mais do que o Brasil. E no interior 
do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte a média de 
crescimento – porque temos como referência a China 
–, é superior às médias chinesas atuais, mostrando o 
potencial enorme que tem o Brasil para se desenvol-
ver, para crescer. 

Então, Sr. Presidente, faço este registro porque 
para nós é um momento especial para o Brasil, para o 
Nordeste e para nós que estamos no Ceará. No Ceará, 
estamos convocando os cearenses que foram para o 
Sudeste. Os que estão no Norte ainda têm muito que 
fazer, porque ainda há muito o que desenvolver no Norte 
do País, mas no Sudeste, que também está crescendo 
e se desenvolvendo... Mas muitos cearenses, muitos 
pernambucanos, maranhenses, muitos potiguares, 
olham para a nossa região e dizem: “Puxa vida, tem 
emprego aqui na nossa região. Aqui tem lugar para 
engenheiro, aqui tem lugar para técnicos especiali-
zados, aqui tem lugar para quem tem uma formação 
profissional”. Na nossa região, faltam trabalhadores 
com qualificação. Temos que buscar profissionais no 
exterior. Isso acontece hoje com São Paulo também, 
acontece com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, 
mas está acontecendo no Nordeste. Isso é muito bom. 
Podemos dizer: “Puxa vida, nós estamos crescendo, 
estamos nos desenvolvendo, estamos ampliando a 
nossa capacidade de trabalho”.

E o Presidente também se comprometeu a vol-
tar agora, no dia 28 de dezembro, porque estamos 
concluindo um processo entre o Ministério Público, a 
Funai e o Governo do Estado do Ceará, a fim de que 
se libere a área destinada à construção da refinaria da 
Petrobras no Estado do Ceará.

Então, Sr. Presidente, quero fazer este registro 
porque é necessário, é preciso espalhar as boas notí-
cias, as coisas favoráveis no Brasil. Segundo o jargão 
acadêmico na área de formação daqueles que têm 
responsabilidade de levar a informação para a popu-
lação, notícia boa é notícia ruim. Notícia ruim é que 
dá manchete: escândalo, virou caminhão, caiu não sei 
quem na ribanceira, uma tropa invadindo uma favela. 
Isso dá muita manchete, isso dá muita notícia, isso 
vende muito. Mas as notícias boas, as coisas boas do 
Brasil que estão acontecendo nós precisamos divul-
gá-las; nós precisamos comunicar ao povo brasileiro 
que essas coisas boas do Brasil estão acontecendo, 
e acontecendo no Nordeste brasileiro, ali onde muitos, 
milhares e até milhões tiveram que deixar sua terra 
natal para sobreviver em outras paragens. Agora po-
demos dizer que no nosso Nordeste estamos gerando 
emprego de qualidade para atrair não só o nordestino, 
mas o povo do Brasil inteiro.

Sr. Presidente, faço o registro dessa nossa viagem 
ao interior do Ceará, a Missão Velha, Crato e Juazei-
ro. Em seguida, o Presidente viajou para Salgueiro, já 
examinando uma outra obra, que é a transposição de 
águas do São Francisco, também uma obra essencial 
para o desenvolvimento da nossa região. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Senadora Serys está vindo? Telefone para lá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador. – Sr. Presidente, já que aguardamos o 
bastante, vamos pedir para abrir a votação. E já regis-
tramos que não colocaremos para votar o PLC nº 1, 
que é um projeto de lei complementar também e que 
precisa de 41 votos. Então, não colocaremos para votar 
esse PLC. Ele aguarda para a próxima semana. Nós 
vamos seguir a pauta com decreto legislativo, com os 
outros projetos de lei que são elencados e a medida 
provisória também, que está em regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Jucá, V. Exª poderia repetir o que V. Exª 
está propondo?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Presi-
dente, nós queremos abrir o painel. Não iremos votar 
o PLC nº 1, que era o seguinte na pauta, que é um 
projeto de lei complementar. Não iremos votá-lo, vamos 
aguardar. E aí nós votaremos a medida provisória, que 
é simbólica, o decreto legislativo e outras matérias que 
também estão priorizadas pelos líderes e que já estão 
com requerimento na mesa, nas mãos de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, vou apurar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 3.

Houve uma abstenção.
Total: 46 votos.
A matéria foi aprovada.

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

PARECER No ,1.727 DE 2010 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado no 240, de 2001 – Complementar (no 
352, de 2002 – Complementar, na Câmara 
dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado no 240, de 2001 – Com-
plementar (no 352, de 2002 – Complementar, na Câ-
mara dos Deputados), que altera a Lei Complementar 
no 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras provi-
dências, consolidando o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados aprovado pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezem-
bro de 2010.

ANEXO AO PARECER Nº 1.727, DE 2010

Redação final do Substitutivo da Câ-
mara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado nº 240, de 2001 – Complementar (nº 
352, de 2002 – Câmara dos Deputados).

Altera a Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, que “dispõe so-
bre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 33.  ................................................
I – somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
do estabelecimento nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2020;

II –  ........................................................
 ..............................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas 

demais hipóteses;
 ..............................................................
IV –  .......................................................
 ..............................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas 

demais hipóteses.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final. (Pausa.)

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

– Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Valter Pereira.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 683, DE 2010 

(Nº 3.036/2010, na Câmara dos Deputados)

Fixa idêntico subsídio para os mem-
bros do Congresso Nacional, o Presidente e 
o Vice-Presidente da República e os Minis-
tros de Estado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal dos membros do Con-

gresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente 
da República e dos Ministros de Estado, referido nos 
incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal é 
fixado em R$ 26.723,13 (vinte e seis mil, setecentos 
e vinte e três reais e treze centavos).

Art. 2º Cada um dos órgãos apontados regulará, 
em conformidade com suas competências, os efeitos 
decorrentes de aplicação deste Decreto Legislativo.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
deste Decreto Legislativo correrão à conta das dota-
ções orçamentárias dos respectivos órgãos públicos, 
nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.
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Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de fevereiro de 2011.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
ORIGINAL No 3.036 DE DEZEMBRO DE 2010  

(Da Mesa Diretora)

Fixa idêntico subsídio para os mem-
bros do Congresso Nacional, o Presidente e 
o Vice-Presidente da República e os Minis-
tros de Estado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O subsídio mensal dos membros do Con-

gresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente 
da República e dos Ministros de Estado, referido nos 
incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal é 
fixado em R$26.723,13 (vinte e seis mil, setecentos e 
vinte e três reais e treze centavos).

Art. 2o Cada um dos órgãos apontados regulará, 
em conformidade com suas competências, os efeitos 
decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo.

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação 
deste Decreto Legislativo correrão à conta das dota-
ções orçamentárias dos respectivos órgãos públicos, 
nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000.

Art. 4o Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 1o de fevereiro de 2011.

Justificação

O art. 37, inciso XI, Constituição Federal, dispõe 
que o subsídio dos membros de qualquer dos Poderes 
da União não poderá exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram 
seus subsídios reajustados em 5% a contar do dia 1o 
de setembro de 2009, e em mais 3,88%, a partir de 
1o de fevereiro de 2010. A Lei 12.041, que fixou esse 
reajuste, foi publicada no Diário Oficial da União de 
9-10-2009.

O índice total do reajuste foi de 9%, correspon-
dente à variação acumulada do IPCA de 2006 a 2008 
e foi aplicado de forma escalonada. Assim, os salários 
dos ministros do STF passaram de R$24,5 mil para 
R$ 25.725, a partir de 1-9-2009; e para R$26.723,13, 
a partir de fevereiro de 2010.

Devem ser iguais os subsídios pagos a ministros 
do Supremo Tribunal Federal e a membros do Congres-
so Nacional, bem como pagos ao Presidente e Vice-
Presidente da Republica e Ministros de Estado.

Por isso, propõe-se a aprovação desta medida 
legislativa, a fim de que tal isonomia seja alcançada.

Sala das sessões,     de dezembro de 2010. – 
Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 
Federais e os Senadores, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, 
I; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, 
de 1998)
....................................................................................

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2o, I; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 19, de 1998)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR NO 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de Veto

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

....................................................................................
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, há pedido de urgência para a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sobre a mesa, requerimento de urgência que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Val-
ter Pereira.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO No 987, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso , do Regimento Interno, para o Projeto de De-
creto Legislativo no 683, de 2010.

Sala das Sessões,

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

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 683, DE 2010 

(Incluído na pauta nos termos do Requerimento  
nº 987, de 2010, de urgência,  

lido e aprovado nesta oportunidade)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 683, de 2010 (nº 
3.036/2010, na Câmara dos Deputados), que 
fixa idêntico subsídio para os membros do Con-
gresso Nacional, o Presidente da República e 
o Vice-Presidente da República e os Ministros 
de Estado e dá outras providências.

Designo o Senador Jucá para emitir pa-
recer, em nome da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

PARECER Nº 1.728, DE 2010–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é favo-
rável, é pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável, é pela aprovação.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação o projeto.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para encaminhar a votação, concedo a palavra à 
Senadora Marina.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Eu gos-
taria de encaminhar contrariamente, Sr. Presidente, 
porque entendo que estamos vivendo uma grave crise 
econômica no mundo inteiro, e, obviamente, ainda que 
nosso País não tenha sido tão dramaticamente afeta-
do, não estamos imunes aos problemas que o mundo 
está vivenciando.

Também tenho clareza de que nenhum traba-
lhador ou trabalhadora, de que nenhum segmento da 
sociedade recebeu um aumento de quase 60%.

De sorte que eu gostaria de manifestar minha po-
sição contrária e de dizer que o mais correto era que 
tivéssemos um reajuste equivalente à inflação, como 
está defendendo o PSOL.

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

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, quero registrar minha posição pessoal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, entendo que há neces-
sidade de reajuste salarial, mas esse reajuste deve-
ria vir acompanhado da extinção da chamada verba 
indenizatória. Creio que, dessa forma, conferiríamos 
maior transparência à remuneração dos Srs. Parla-
mentares e economizaríamos um valor extremamente 
significativo.

Por essa razão, quero registrar meu voto pesso-
al contrário à medida. Eu votaria favoravelmente, se o 
projeto viesse de forma conjugada com a extinção da 
verba indenizatória.

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

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero manifestar minha 
opinião sobre esse tema controverso.

O PSOL apresenta uma posição contrária a esse 
reajuste, tendo em vista que nós, no Congresso, não ti-
vemos a mesma coragem e determinação para aprovar, 
aqui, o reajuste do salário mínimo. As principais centrais 
sindicais do País reivindicaram pelo menos R$580,00 
por mês. O Governo e sua representação no Congresso 
negam concretamente essa possibilidade.

Então, creio que o mais correto seria votar, sim, 
o reajuste dos Parlamentares para a próxima gestão, 
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de acordo com a inflação acumulada no último perío-
do, desde o último reajuste.

Portanto, peço que V. Exª registre meu voto con-
trário a esse reajuste.

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra. É o Senador Inácio Arruda que 
fala e que está aqui, ao lado direito de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador Nery, eu queria dizer que colocamos 
o projeto em discussão e que nenhum orador pediu 
a palavra. Submetemos a matéria à votação, e todos 
votaram. Dessa maneira, agora, não posso recolher a 
manifestação de V. Exª como voto. A matéria já está 
votada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora, vota-
remos, pelo entendimento, a Medida Provisória nº 500, 
de 2010, e, logo após, os projetos simbólicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 14, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza 
a União e as entidades da administração públi-
ca federal indireta a contratar, reciprocamente 
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro 
Nacional cotista único, a aquisição, alienação, 
cessão e permuta de ações, a cessão de cré-
ditos decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital, a cessão de 
alocação prioritária de ações em ofertas pú-
blicas ou a cessão do direito de preferência 
para a subscrição de ações em aumentos de 
capital; autoriza a União a se abster de adquirir 
ações em aumentos de capital de empresas 
em que possua participação acionária; altera 
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 500, de 2010).

Concedo a palavra ao Senador César 
Borges como Relator-revisor “ad hoc” da ma-
téria.

PARECER Nº 1.729, DE 2010–PLEN

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se do parecer da 
Medida Provisória nº 500, de 2010, que foi transforma-
da no Projeto de Lei de Conversão nº 14, da Câmara 
dos Deputados, cujo Relator é o Senador Valdir Raupp, 
que não se encontra presente.

Fui designado Relator ad hoc dessa matéria, o 
que foi uma feliz coincidência, Sr. Presidente. Eu até 
advogava ser realmente o Relator, pois se trata, entre 
outros assuntos, da regularização do endividamento 
do produtor rural baiano e nordestino e, em particular, 
engloba os cacauicultores. Aqui, permanentemente, 
estamos lutando para a regularização da dívida que 
impede que esses cacauicultores possam estar adim-
plentes e fazer jus a novos recursos para a recupe-
ração da lavoura. Já votamos aqui uma matéria que 
resolvia o assunto. Entretanto, quando ela foi à Câma-
ra, foram retiradas, em parte, algumas emendas que 
tínhamos apresentado nesta Casa. Com isso, essa 
Medida Provisória, agora, vem repor aquilo que tinha 
sido subtraído na Câmara. Por isso, farei, com muita 
satisfação, esse relato.

Como eu já disse, o PLV nº 14, proveniente da 
Medida Provisória nº 500, foi relatado na Câmara, nos 
termos do parecer proferido pelo Deputado Geraldo Si-
mões, Deputado também da Bahia. O parecer conclui 
pela admissibilidade, pela constitucionalidade, pela 
juridicidade, pela boa técnica legislativa e adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 500, 
de 2010, bem como, no mérito, por sua aprovação na 
forma do Projeto de Lei de Conversão em anexo.

O PLV nº 14 foi recebido pelo Senado Federal em 
7 de dezembro do corrente e é composto de cinco ar-
tigos. Os artigos 3º e 4º foram introduzidos na Câmara 
dos Deputados e modificam a Lei nº 11.775, de 17 de 
setembro de 2008, que institui medidas de estimulo à 
liquidação ou regularização de dívidas originárias de 
operações de crédito rural e de crédito fundiário.

O PLV nº 14, de 2010, atende aos pressupostos 
de relevância e de urgência previstos nos art. 62 da 
Constituição Federal.

As modificações propostas em relação a dívidas 
de agricultores basicamente reabrem prazos para al-
guns grupos de produtores aproveitarem descontos, 
para quitarem as dívidas renegociadas, com base na 
Lei nº 11.775, de 2008. Os prazos acabaram em de-
zembro de 2009, e a alteração concede novo prazo 
até 30 de junho de 2011.

As alterações têm por base demandas de pro-
dutores rurais negociadas com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e vêm em um mo-
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mento em que esses produtores enfrentam quedas 
de margens de rentabilidade devido à valorização da 
moeda brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, sem mais delongas, o 
voto é pela admissibilidade da Medida Provisória nº 
500, de 2010, e pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão, nº 14, de 2010, dela proveniente.

Esse é o relato e o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N°     , DE 2010

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão n° 14, de 30 de novembro de 
2010, proveniente da Medida Provisória n° 
500, de 31 de agosto de 2010, que autoriza 
a União e as entidades da administração 
pública federal indireta a contratar, recipro-
camente ou com fundo privado do qual seja 
o Tesouro Nacional cotista único, a aquisi-
ção, alienação, cessão e permuta de ações, 
a cessão de créditos decorrentes de adian-
tamentos efetuados para futuro aumento 
de capital, a cessão de alocação prioritária 
de ações em ofertas públicas ou a cessão 
do direito de preferência para a subscrição 
de ações em aumentos de capital; autoriza 
a União a se abster de adquirir ações em 
aumentos de capital de empresas em que 
possua participação acionária; altera a Lei 
n° 11.775, de 17 de setembro de 2008; e dá 
outras providências.

Relator-Revisor: Senador Valdir Raupp.

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) no 14, de 30 de novembro de 2010, 
proveniente da Medida Provisória (MPV) no 500, de 31 
de agosto de 2010, de ementa em epígrafe, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, nos termos do parecer 
proferido pelo Deputado Geraldo Simões.

O parecer conclui “pela admissibilidade, cons-
titucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e 
adequação financeira e orçamentária da Medida Pro-
visória n° 500 de 2010, bem como, no mérito, por sua 
aprovação, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
em anexo”.

O PLV n° 14, de 2010, foi recebido pelo Senado 
Federal, em 7 de dezembro do corrente, cabendo a 
mim a honra de relatá-lo.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, 
o PLV em análise é composto de cinco artigos.

O art. 1º prevê a possibilidade de contratação de 
diversas operações por parte de três tipos de agen-
tes, que podem assumir qualquer uma das partes em 
negociações que envolvam troca ou alienação de ati-
vos. Os tipos de agente relacionados são: a União, as 
entidades da administração pública federal indireta e 
fundo privado do qual o Tesouro Nacional seja cotis-
ta único.

Os tipos de operação que podem ser objeto des-
sas contratações são os seguintes:

1) aquisição, alienação, permuta e cessão 
de ações, inclusive seus respectivos direitos 
econômicos, representativas do capital social 
de empresas nas quais participe minoritaria-
mente ou aquelas excedentes ao necessário 
para manutenção do controle acionário em 
sociedades de economia mista federais;

2) a cessão de créditos decorrentes de 
adiantamentos efetuados para futuro aumen-
to de capital e

3) a cessão de alocação prioritária de 
ações em ofertas públicas de sociedades de 
economia mista federais, ou a cessão do direi-
to de preferência para a subscrição de ações 
em aumento de capital, desde que mantido, 
nos casos exigidos por lei, o controle do capi-
tal votante (nesses casos, as operações efe-
tuadas poderão ser celebradas com ou sem 
ônus para o Tesouro Nacional).

O art. 2° autoriza a União, por ato do Poder Exe-
cutivo, a se abster de adquirir ações em aumentos 
de capital de empresas em que possua participação 
acionária, minoritária ou majoritária, devendo preser-
var o controle do capital votante nos casos exigidos 
por lei.

Os arts. 3º e 4º foram introduzidos na Câmara 
dos Deputados e modificam a Lei nº 11.775, de 17 de 
setembro de 2008, que institui medidas de estímulo a 
liquidação ou regularização de dívidas originárias de 
operações de crédito rural e de crédito fundiário.

As modificações visam a ampliar prazos para a li-
quidação e a renegociação, previstas pela Lei nº 11.775, 
de setembro de 2008, de dívidas de produtores rurais 
espalhados por todo o País, bem como de estender tal 
renegociação a dívidas rurais em execução pela Advo-
cacia-Geral da União, a semelhança do já autorizado 
para as inscritas em Dívida Ativa da União.

Segundo o relatório da Medida Provisória apre-
sentado na Câmara dos Deputados, as alterações aten-
dem reivindicação do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e parte dessas medidas constou de 
outros projetos de lei de conversão, mas não logrou 
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êxito porque as correspondentes medidas provisórias 
perderam eficácia por transcurso de prazo.

O art. 5° constitui-se da cláusula de vigência.

II – Análise

Admissibilidade, Constitucionalidade, Juridici-
dade, Técnica Legislativa e Adequação Financeira e 
Orçamentária

O PLV nº 14, de 2010, atende aos pressupostos 
de relevância e urgência previstos no art. 62 da Cons-
tituição Federal.

Os art. 1º e 2º do PLV objetivam permitir que a 
União passe a deter ações que eventualmente possam 
estar em poder de entidades da Administração Indireta, 
ou de fundo privado do qual seja cotista única, como 
forma de aumentar o capital de empresas estatais fe-
derais com esses papéis, ou garantir a manutenção do 
controle acionário do Tesouro Nacional nas empresas 
estatais em operações de aumento de capital. A ur-
gência e a relevância das medidas se justificam pela 
necessidade de implementação, no curto prazo, de 
ações governamentais capazes de propiciar condições 
para a execução de operações em iminentes aumen-
tos de capital de empresas estatais federais, inclusi-
ve em ofertas públicas de ações, dotando a União de 
mecanismos imprescindíveis à administração de sua 
carteira de participações societárias.

As alterações da Lei n° 11.775, de 2008, relativas 
à renegociação de dívidas de agricultores, têm rele-
vância e urgência devido à necessidade de se garantir 
as condições financeiras, relativas a prazos de paga-
mentos e taxas de juros cobradas nas operações de 
crédito rural, necessárias a expansão da safra agrícola 
em um momento em que os agricultores, responsá-
veis por parte relevante das exportações brasileiras, 
enfrentam as perdas de receitas geradas pela valori-
zação do Real.

No que tange à constitucionalidade, não há qual-
quer vício na proposição. O Presidente da República 
exerceu a prerrogativa que lhe confere o art. 62 da Carta 
Magna, sem incorrer nas limitações materiais constan-
tes do § 1° do mesmo dispositivo, submetendo-a de 
imediato à deliberação do Congresso Nacional.

Quanto à juridicidade, a proposta trata de temas 
de competência legislativa da União, não incorrendo 
em nenhum tipo de injuridicidade.

Em relação à técnica legislativa, a MPV atende os 
preceitos da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que trata da redação e alteração das leis.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
a proposição não implica expansão de despesa ou 
renúncia de receita.

Mérito

Os dois primeiros artigos do PLV no 14, de 2010, 
originários da MPV n° 500, reproduzem, em boa parte, 
a autorização para permuta de ações entre a União e 
as estatais federais prevista pela MPV no 487, de 2010, 
que perdeu sua validade em 5 de setembro deste ano, 
por não ter sido apreciada pelo Congresso Nacional. A 
diferença entre as autorizações previstas pelas duas 
medidas provisórias é que a MP no 500 prevê além 
da troca, a alienação e a cessão de ações, bem como 
operações diretamente entre estatais e com fundos 
privados em que a União seja o único cotista.

As alterações propostas permitem ao governo 
capitalizar empresas estatais sem a necessidade de 
emissão de títulos e o conseqüente impacto sobre o 
resultado primário. Isso porque, em uma emissão de 
ações de uma estatal, o governo poderá ceder seu 
direito de preferência na compra de ações para fun-
dos privados de que ele seja o único cotista. Esse é 
o caso do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabili-
zação (FFIE), constituído com recursos do Fundo So-
berano, cuja criação decorre das disposições da Lei 
nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008. Mas cabe a 
ressalva de que esse fundo, apesar do caráter priva-
do, foi alimentado com recursos públicos e é dirigido 
por autoridades do governo, de forma que, ao final, a 
capitalização seria feita com recursos públicos, mas 
tido contabilizados como tais.

O governo poderia, também, não exercer o seu 
direito de preferência de compra na emissão de ações 
de estatais, permitindo o aumento da participação de 
investidores privados no capital total da empresa, des-
de que mantenha a maioria absoluta das ações com 
direito a voto.

Cabe, aqui, ressaltar que o art. 2° do PLV n° 14, 
de 2010, não conflita com os arts. 171 e 172 da Lei 
de Sociedades por Ações (Lei n° 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976), já que o acionista, mesmo sendo 
majoritário, pode renunciar ao exercício de seu direito 
de preferência na compra de ações em aumentos de 
capital a serem realizados pela sociedade.

As alterações permitirão, também, aumentar o 
capital de referência de instituições financeiras públi-
cas federais, como o BNDES e a Caixa Econômica, 
conferindo-lhes maior capacidade operacional. Para 
isso, seria feita a troca de ações que essas instituições 
detêm de outras instituições financeiras por ações de 
estatais não financeiras. Esse raciocínio decorre de 
regra prudencial, mediante a qual as ações que uma 
instituição financeira possui de outras instituições con-
gêneres não são contabilizadas como parte do seu 
capital de referência, que vai definir (junto com o grau 
de alavancagem permitido) os limites máximos para a 
concessão de crédito por parte da instituição.
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Também, a capitalização de bancos estatais po-
derá ser feita pela cessão, a esses bancos, de ações 
pertencentes à União. Com isso, será possível expandir 
a capacidade de concessão de crédito dos bancos públi-
cos, sem a necessidade de emissão de títulos públicos 
e conseqüente aumento da dívida. Cabe destacar que 
as participações da União em empresas estatais são 
patrimônio público, mas não são contabilizadas corno 
ativos para efeito de cálculo da dívida líquida, que é 
a referência utilizada para a análise da solvência do 
setor público. Logo, se o governo emitisse títulos para 
capitalizar urna estatal, a dívida pública aumentaria, 
apesar de não se alterar o patrimônio total da União, 
já que a estatal passaria a possuir ações da empresa 
capitalizada. Por outro lado, se o governo vende ações 
que possui de uma empresa para investir em outra, a 
dívida líquida não se altera.

As autorizações dadas permitem, também, a 
venda de ações que a União possui, diretamente, 
para entidades da administração indireta, ou para o 
Fundo Soberano, desde que ela mantenha o controle 
acionário das respectivas estatais. Tais vendas geram, 
ainda, receitas extraordinárias, que ajudam no alcance 
das metas fiscais, mas não melhoram a condição de 
solvência do setor público, na medida em que se abre 
mão de um ativo.

As modificações propostas em relação a dívidas 
de agricultores basicamente reabrem prazos para al-
guns grupos de produtores aproveitarem descontos 
para quitarem as dívidas renegociadas com base na 
Lei n° 11.775, de 2008. Os prazos acabaram em de-
zembro de 2009, e a alteração concede novo prazo 
até 30 de junho de 2011.

As alterações têm por base demanda de produ-
tores rurais negociadas com o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento e vêm em um momento 
em que estes produtores enfrentam quedas de mar-
gens de rentabilidade devido à valorização da moeda 
brasileira.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória no 500, de 2010, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão n° 14, de 2010, dela 
proveniente.

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer preliminar do Relator revisor é pelo atendi-
mento aos pressupostos constitucionais de relevância 
e de urgência.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que estão 
de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
No mérito, o Relator é pela aprovação do pro-

jeto.
Em discussão o mérito da matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Medida Provisória nº 500, de 2010, tem 
como objeto principal permitir a diversificação das 
operações que o Governo pode fazer com ações de 
estatais e fundos do Tesouro Nacional para poder atu-
ar diretamente na capitalização de estatais federais, 
inclusive em ofertas de ações.

Com a Medida Provisória, a União e as entidades 
da administração indireta poderão comprar, vender ou 
permutar ações, entre si ou com o Fundo Soberano – 
fundo privado do qual a União é única cotista –, para 
elevar o capital das estatais.

O Relator da Medida Provisória na Câmara dos 
Deputados incluiu em seu Projeto de Lei de Conversão 
mudanças nas regras para a renegociação de dívidas 
rurais, beneficiando diretamente os agricultores da 
lavoura cacaueira, que, a partir da aprovação do Pro-
jeto, passarão a ter o prazo de renegociação de suas 
dívidas prorrogado de 30 de dezembro de 2009 para 
30 de junho de 2011.

Com as medidas incluídas pela Câmara, os pro-
dutores terão oito anos de carência e o prazo de vinte 
anos para quitar a dívida da renegociação.

Vários tipos de financiamentos rurais tratados 
pela Lei nº 11.775/08 também terão seus prazos para 
liquidação ou renegociação reabertos ou prorrogados, 
conforme o caso, para a nova data de 30 de junho de 
2011.

O Senador Valdir Raupp, Relator da matéria nes-
ta Casa, manteve o texto aprovado pela Câmara dos 
Deputados.

São importantes as mudanças incluídas pela Câ-
mara dos Deputados que buscam solucionar a questão 
da inadimplência dos agricultores, notadamente dos 
produtores de cacau. No entanto, algumas considera-
ções precisam ser feitas em relação aos objetivos ini-
ciais que levaram à edição dessa Medida Provisória.

Todos sabemos que os principais objetivos des-
sas medidas são capitalizar a Petrobras – para que ela 
possa realizar investimentos no pré-sal – e aumentar 
a participação acionária do Governo na estatal. Este 
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é o primeiro ponto que devemos questionar. O que a 
Medida Provisória permite, na verdade, é que o Go-
verno utilize o Fundo Soberano do Brasil, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), bancos públicos federais e empresas esta-
tais para capitalizar a Petrobras, ou seja, é um leque 
muito grande de opções, é um verdadeiro “vale tudo” 
para a capitalização da estatal. Com isso, haverá um 
aumento de participação do setor público no capital 
total da empresa. Estima-se que a soma das fatias da 
União e do BNDES deve passar de 39,8% para cerca 
de 48%.

O editorial do jornal O Estado de São Paulo de 
27 de setembro de 2010 já questionava esse movimen-
to: “Qual a vantagem dessa mudança, se a União já 
detém a maioria das ações com direito a voto e, por-
tanto, o controle administrativo?”. O mesmo editorial 
fazia o alerta: 

O assunto pode justificar uma boa polê-
mica, exceto quanto a um ponto: uma participa-
ção governamental muito além da necessária 
para o controle da empresa é um desperdício. 
Esse fato é ainda mais evidente quando se 
considera o prazo de retorno dos investimen-
tos no pré-sal. O dinheiro aplicado além do 
necessário seria muito mais útil se fosse des-
tinado a outras finalidades. Seria fácil produzir 
uma lista de carências muito importantes em 
vários setores.

Outra questão seria, mais uma vez, o possível 
prejuízo para os acionistas minoritários, em função do 
ajuste contábil na relação entre o patrimônio líquido e o 
número de aços da empresa. Sobre isso, faço uso das 
palavras do professor Adriano Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura:

Os acionistas minoritários foram maltrata-
dos durante todo o processo de capitalização. 
A gente está vendo que o governo transformou 
a Petrobras em um projeto político dele. O 
minoritário vai continuar sendo maltratado. O 
governo não está preocupado com a rentabi-
lidade da ação. Tanto é verdade que as ações 
só fizeram cair.

Outro ponto que podemos questionar seria a ne-
cessidade da participação do Fundo Soberano nesse 
processo. Criado em dezembro de 2008, o Fundo tem, 
entre suas finalidades, a formação de poupança pú-
blica e a mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. 
Após a compra dos papéis da Petrobras, porém, os 
recursos do Fundo praticamente se esgotaram, até 
mesmo para a necessidade de uma eventual atuação 
no mercado de câmbio.

Segundo o economista Felipe Salto, da Consul-
toria Tendências, o Fundo Soberano, até o momento, 
não cumpriu sua função de fato e serviu apenas para 
executar a estratégia do Governo de ampliar a presen-
ça do Estado na economia. Ao final da capitalização, 
o Governo ficou com cerca de 48% do capital da com-
panhia, incluindo União, Fundo Soberano e BNDES, 
ante uma fatia anterior de 39%.

Outro ponto a ser considerado é o fato de que 
essa Medida Provisória nº 500 praticamente repete os 
termos da MP nº 487, de 2010, cujo prazo de vigência 
encerrou-se no dia 5 de setembro do corrente ano.

Dispõe o § 10 do art. 62 da Constituição Fede-
ral: “É vedada a reedição, na mesma sessão legislati-
va, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou 
que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo”. 
Portanto, ignora-se o que dispõe o § 10 do art. 62 da 
Constituição Federal. O que se faz aqui é driblar esse 
parágrafo, que impediria a repetição do conteúdo de 
uma medida provisória que, superando o tempo limite, 
foi para o Arquivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) é pacífica no entendimento de que a matéria 
constante de medida provisória não pode ter nova 
deliberação na mesma Sessão Legislativa, indepen-
dentemente se ela venha novamente por nova medida 
provisória ou inserida em outra medida provisória que 
tramita no Congresso Nacional.

Eram essas, Sr. Presidente, as considerações 
que tínhamos a fazer a respeito da Medida Provisória 
nº 500, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votados e aprovados os pressupostos de relevân-
cia e de urgência da matéria, passamos à votação do 
Projeto de Lei de Conversão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 

preferência regimental.
Os Srs. Senadores e Senadoras que estejam de 

acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão 

Mista, nos termos do art. 11, da Resolução nº 1, de 
2010-CN, para elaboração do projeto de decreto legis-
lativo que discipline as relações jurídicas decorrentes 
da vigência da Medida Provisória, no prazo de 15 dias, 
contados dessa decisão.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos passar à votação dos acordos internacionais 
para os quais há consenso entre as Lideranças.

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 85, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 85, de 2010 (nº 
2.073/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Alcance Parcial 
Agropecuário nº 3, assinado entre os Governos 
da República Argentina, da República Fede-
rativa do Brasil, da República do Paraguai, da 
República Oriental do Uruguai, da República 
da Bolívia e da República do Chile, em Mon-
tevidéu, em 8 de agosto de 2006.

Parecer favorável, sob nº 1.639, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O parecer é favorável da Comissão de Relações 
Exteriores. 

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 85, DE 2010 

(Nº 2.073/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Alcance 
Parcial Agropecuário nº 3, assinado entre 
os Governos da República Argentina, da 
República Federativa do Brasil, da Repú-
blica do Paraguai, da República Oriental 
do Uruguai, da República da Bolívia e da 
República do Chile, em Montevidéu, em 8 
de agosto de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Alcance 

Parcial Agropecuário nº 3, assinado entre os Governos 
da República Argentina, da República Federativa do 
Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental 
do Uruguai, da República da Bolívia e da República do 
Chile, em Montevidéu, em 8 de agosto de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-

tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo está publicada no DSF de 27-3-2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 627, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

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

Parecer favorável, sob nº 1644, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Eduardo Aze-
redo.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 627, DE 2010 

(Nº 2.844/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo Internacio-
nal do Café, de 2007, assinado pelo Brasil 
em 19 de maio de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Interna-

cional do Café de 2007, assinado pelo Brasil em 19 
de maio de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo está publicada no DSF de 25-11-2010.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 628, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 628, de 2010 (nº 
2.601/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Comércio Prefe-
rencial entre o Mercado Comum do Sul – Mer-
cosul e a União Aduaneira da África Austral 
– Sacu, integrada pela República da África do 
Sul, República de Botsuana, Reino do Lesoto, 
República da Namíbia e Reino da Suazilândia, 
assinado pelos Estados Partes do Mercosul 
em Salvador, em 15 de dezembro de 2008, e 
pelos Estados Membros da Sacu, em Maseru, 
capital do Lesoto, em 3 de abril de 2009. 

Parecer favorável, sob nº 1.645, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 628, DE 2010 

(Nº 2.601/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Comér-
cio Preferencial entre o Mercado Comum 
do Sul – MERCOSUL e a União Aduaneira 
da África Austral – SACU, integrada pela 
República da África do Sul, República de 
Botsuana, Reino do Lesoto, República Namí-
bia e Reino da Suazilândia, assinado pelos 
Estados-Partes do Mercosul em Salvador, 
em 15 de dezembro de 2008, e pelos Esta-
dos-Membros da Sacu, em Maseru, capital 
do Lesoto, em 3 de abril de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Comér-

cio Preferencial entre o Mercado Comum do Sul – MER-
COSUL e a União Aduaneira da África Austral – SACU, 
integrada pela República da África do Sul, República 
de Botsuana, Reino do Lesoto, República Namíbia e 
Reino da Suazilândia, assinado pelos Estados-Partes 
do Mercosul em Salvador, em 15 de dezembro de 2008, 

e pelos Estados-Membros da Sacu, em Maseru, capital 
do Lesoto, em 3 de abril de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares, que nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo está publicada no DSF de 25-
11-2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 86, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 86, de 2010 (nº 
1.973/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia 
para a Cooperação no Combate da Fabricação 
e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Muni-
ções, Acessórios, Explosivos e outros Mate-
riais Relacionados, assinado em Bogotá, em 
19 de julho de 2008.

Parecer favorável, sob nº 1640, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Marco 
Maciel.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 86, DE 2010 

(nº 1.973/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Memorando de En-
tendimento entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
da Colômbia para a Cooperação no Combate 
de Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de 
Fogo, Munições, Acessórios, Explosivos e 
outros Materiais Relacionados, assinado em 
Bogotá, em 19 de julho de 2008.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Memorando de En-

tendimento entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
a Cooperação no Combate de Fabricação e o Tráfico 
Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Acessórios, Ex-
plosivos e outros Materiais Relacionados, assinado 
em Bogotá, em 19 de julho de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Memorando, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo está publicado no DSF de 27-3-2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 256, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 256, de 2010 (nº 1.970/2009, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Co-Produção Cinematográfica en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Italiana, assinado em 
Roma, em 23 de outubro de 2008. 

Parecer favorável, sob nº 1641, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 256, DE 2010 

(nº 1.970/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Co-Pro-
dução Cinematográfica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Italiana, assinado em Roma, 
em 23 de outubro de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Co-Pro-

dução Cinematográfica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, 
assinado em Roma, em 23 de outubro de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 23-4-

2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 326, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 326, de 2010 (nº 
2.129/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
Federação da Rússia sobre Proteção Mútua 
de Informações Classificadas, assinado em 
Moscou, em 13 de agosto de 2008. 

Parecer favorável, sob nº 1642, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Marco 
Maciel.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Submeto à votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 326, DE 2010 

(nº 2.129/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Federação da Rússia sobre 
Proteção Mútua de Informações Classi-
ficadas, assinado em Moscou, em 13 de 
agosto de 2008.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Federação da Rússia sobre Proteção Mútua de 
Informações Classificadas, assinado em Moscou, em 
13 de agosto de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 1º-5-2010. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 722, DE 2009 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 722, de 2009 (nº 
1.384/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Francesa Relativo à Coopera-
ção no Domínio da Defesa e ao Estatuto de 
suas Forças, assinado em Paris, em 29 de 
janeiro de 2008.

Parecer favorável, sob nº 1.638, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Alfredo 
Cotait.

Em discussão. (Pausa.) 
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 722, DE 2009 

(nº 1.384/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa Relativo 
à Cooperação no Domínio da Defesa e ao 
Estatuto de suas Forças, assinado em Pa-
ris, em 29 de janeiro de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Francesa Relativo à Cooperação 
no Domínio da Defesa e ao Estatuto de suas Forças, 
assinado em Paris, em 29 de janeiro de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 4-9-2009.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 31, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2010 (nº 
1.804/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Internacional 
sobre Controle de Sistemas Anti-incrustantes 
Danosos em Navios, adotada pela Organiza-
ção Marítima Internacional, em Londres, em 
5 de outubro de 2001.

Parecer favorável, sob nº 1.722, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão. 
Em votação (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, a matéria 

é aprovada e vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 31, DE 2010 

(no 1.804/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção In-
ternacional sobre Controle de Sistemas 
Anti-incrustantes Danosos em Navios, 
adotada pela Organização Marítima In-
ternacional, em Londres, em 5 de outu-
bro de 2001.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto da Convenção Inter-

nacional sobre Controle de Sistemas Anti-Incrustantes 
Danosos em Navios, adotada pela Organização Marítima 
Internacional, em Londres, em 5 de outubro de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo está publicada no DSF de 3-3-2010

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 267, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 267, de 2010 (nº 
1.680/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o Instrumento de Adesão da República 
Federativa do Brasil ao Banco de Desenvol-
vimento do Caribe - BDC, acompanhado de 
cópias (i) do Convênio Constitutivo do BDC, 
(ii) do Instrumento de Adesão e (iii) da Delibe-
ração nº 6/08 da Assembléia de Governado-
res do Banco, intitulada “Admissão do Brasil 
como Membro do Banco de Desenvolvimento 
do Caribe”. 

Parecer favorável, sob nº 1.723, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Cristovam 
Buarque.

Discussão, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, a matéria é aprova-

da e vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 267, DE 2010 

(no 1.680/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o Instrumento de Adesão da 
República Federativa do Brasil ao Banco de 
Desenvolvimento do Caribe – BDC, acompa-
nhado de cópias (i) do Convênio Constitu-

tivo do BDC, (ii) do Instrumento de Adesão 
e (iii) da Deliberação no 6/08 da Assembleia 
de Governadores do Banco, intitulada “Ad-
missão do Brasil como Membro do Banco 
do Desenvolvimento do Caribe”.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1O Fica aprovado o texto do Instrumento de 

Adesão da República Federativa do Brasil ao Banco 
de Desenvolvimento do Caribe – BDC, acompanhado 
de cópias (i) do Convênio Constitutivo do BDC, (ii) do 
Instrumento de Adesão e (iii) da Deliberação no 6/08 
da Assembleia de Governadores do Banco, intitulada 
“Admissão do Brasil como Membro do Banco do De-
senvolvimento do Caribe.”

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Instrumento de Adesão, 
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

Art. 2O Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 23-4-
2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 328, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 328, de 2010 (nº 
2.072/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Admissão de Tí-
tulos, Certificados e Diplomas para o Exercí-
cio da Docência no Ensino do Espanhol e do 
Português como Línguas Estrangeiras nos 
Estados Partes, celebrado em Assunção, em 
20 de junho de 2005, retificado pela Fé de Er-
ratas de 28 de junho de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.724, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, a matéria 

é aprovada e vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 328, DE 2010 

(Nº 2.072/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Admissão 
de Títulos, Certificados e Diplomas para o 
Exercício da Docência no Ensino do Es-
panhol e do Português como Línguas Es-
trangeiras nos Estados-Partes, celebrado 
em Assunção, em 20 de junho de 2005, re-
tificado pela Fé de Erratas de 28 de junho 
de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Admis-

são de Títulos, Certificados e Diplomas para o Exercício 
da Docência no Ensino do Espanhol e do Português 
como Línguas Estrangeiras nos Estados-Partes, cele-
brado em Assunção, em 20 de junho de 2005, retificado 
pela Fé de Erratas de 28 de junho de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à provação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 23-4-
2010.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 398, DE 2010 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 398, de 2010 (nº 
2.074/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para a Criação 
de Escolas e/ou Institutos Binacionais Frontei-
riços Profissionais e/ou Técnicos e para o Cre-
denciamento de Cursos Técnicos Binacionais 
Fronteiriços, celebrado em Brasília, em 1º de 
abril de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 1.725, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.

Em discussão (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão. 

Em votação (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, o projeto 

é aprovado, e a matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 398, DE 2010 

(Nº 2.074/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai 
para a Criação de Escolas e/ou Institutos 
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/
ou Técnicos e para o Credenciamento de 
Cursos Técnicos e para o Credenciamento 
de Cursos Técnicos Binacionais Fronteiri-
ços, Celebrado em Brasília, em 1º de abril 
de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai para a Criação de 
Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços Pro-
fissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de 
Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços, celebrado 
em Brasília, em 1º de abril de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do acordo encontra-se publicada no DSF de 26-5-
2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Ofício nº 369, de 2010, subscrito pelo Senador Fran-
cisco Dornelles, na condição de Relator de Plenário, 
em substituição às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle; e de 
Constituição e Justiça e Cidadania, propondo sugestão 
para o saneamento de contradições entre as emendas 
aprovadas pelo Plenário. 

É o seguinte o ofício:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O ofício foi distribuído ao Plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria pedir a gentileza de aumentar um pouco o som de 
onde V. Exª está falando, porque está um pouco bai-
xo para que possamos ouvi-lo e bem compreendê-lo, 
por favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Secretaria providenciará o pedido do Senador 
Eduardo Suplicy.

Em votação a sugestão proposta pelo Senador 
Francisco Dornelles.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo Redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, consolidando 
a sugestão aprovada.

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

PARECER N° 1.730, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2009 
(n° 3.937, de 2004, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 6, de 2009 (n° 3.937, de 2004, na Casa de origem), 
que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Con-
corrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às 
infrações contra a ordem econômica; altera a Lei n° 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei n° 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, e a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 
dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, 
e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras 
providências, consolidando as sugestões do relator, 
aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezem-
bro de 2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.730, DE 2010

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara no 6, de 2009 (n° 
3.937, de 2004, na Casa de origem).

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e 
repressão as infrações contra a ordem econô-

mica; altera a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, e 
a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 
dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho 
de 1994, e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 
1999; e da outras providências.

Emenda nº 1 
(Corresponde a Emenda n° 1 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ) De-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e 
repressão as infrações contra a ordem econô-
mica; altera a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, a 
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei 
n° 9.472, de 16 de julho de 1997; revoga dis-
positivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 
1994, e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 
1999; e da outras providencias.”

Emenda n° 2 
(Corresponde a Emenda nº 2 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ) Suprima-se o § 6° do art. 6° do Projeto.

Emenda n° 3 
(Corresponde à Emenda n° 3 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ) Suprima-se o § 3° do art. 9° do Projeto.

Emenda n° 4 
(Corresponde à Emenda n° 4 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ) Suprima-se o § 6° do art. 9° do Projeto.

Emenda n° 5 
(Corresponde à Subemenda n° 1 – CCT à Emenda 

n° 33 – PLEN)

Suprima-se o inciso XI do art. 10 do Projeto, re-
numerando-se os demais, e dê-se aos arts. 9°, 10, 11, 
52, 65, 67, 76 e 92 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 9°  ..................................................
 ..............................................................
XX – firmar contratos e convênios com 

órgãos ou entidades nacionais e submeter, 
previamente, ao Ministro de Estado da Justiça 
os que devam ser celebrados com organismos 
estrangeiros ou internacionais.

 ............................................................. ”
 “Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
V – solicitar, a seu critério, que a Supe-

rintendência-Geral auxilie o Tribunal na tomada 
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de providências extrajudiciais para o cumpri-
mento das decisões do Tribunal;

 ............................................................. ”
“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
V – solicitar, a seu critério, que a Supe-

rintendência-Geral realize as diligências e a 
produção das provas que entenderem perti-
nentes nos autos do processo administrativo, 
na forma desta Lei;

 ............................................................. ”
“Art. 52. O cumprimento das decisões do 

Tribunal e de compromissos e acordos firma-
dos nos termos desta Lei poderá, a critério do 
Tribunal, ser fiscalizado pela Superintendência-
Geral, com o respectivo encaminhamento dos 
autos, após a decisão final do Tribunal.

 ............................................................ .”
“Art. 65.  ................................................
§ 1° .......................................................
II – conhecerá do recurso e determinará a 

realização de instrução complementar, poden-
do, a seu critério, solicitar que a Superinten-
dência-Geral a realize, declarando os pontos 
controversos e especificando as diligencias a 
serem produzidas; ou

 .......................................................... ...”
“Art. 67.  ................................................
§ 2° .......................................................
 ..............................................................
II – transformar o inquérito administrativo 

em processo administrativo, determinando a 
realização de instrução complementar, poden-
do, a seu critério, solicitar que a Superinten-
dência-Geral a realize, declarando os pontos 
controversos e especificando as diligências a 
serem produzidas.

 ............................................. ................”
“Art. 76. O Conselheiro-Relator poderá 

determinar diligências, em despacho funda-
mentado, podendo, a seu critério, solicitar que 
a Superintendência-Geral as realize, no prazo 
assinado.

 .......................................................... ...”
“Art. 92.  ................................................
 ..............................................................
§ 4° O Conselheiro-Relator do proces-

so, escolhido na forma do inciso III do art. 
10, participará do processo de negociação 
do acordo.

 .......................................................... ...”

Emenda n° 6 
(Corresponde à Emenda n° 5 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se a alínea “c” do inciso VI do art. 13 
do Projeto.

Emenda no 7 
(Corresponde à Emenda n° 6 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao art. 16 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 16. O Procurador-Chefe será nome-
ado pelo Presidente da República, depois de 
aprovado pelo Senado Federal, dentre cida-
dãos brasileiros com mais de 30 (trinta) anos 
de idade, de notório conhecimento jurídico e 
reputação ilibada.”

Emenda n° 8 
(Corresponde à Emenda n° 7 –  CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao § 1° do art. 16 do Projeto a seguinte 
redação:

“§ 1° O Procurador-Chefe terá mandato 
de 2 (dois) anos, permitida sua recondução 
para um único período.”

Emenda n° 9 
(Corresponde à Emenda n° 8 –  CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao § 2° do art. 16 do Projeto a seguinte 
redação:

 Emenda n° 10 
(Corresponde à Emenda n°9 –  CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao § 3° do art. 16 do Projeto a seguinte 
redação:

“§ 3° Aplicam-se ao Procurador-Chefe as 
mesmas normas de impedimento aplicáveis 
aos Conselheiros do Tribunal, exceto quanto 
ao comparecimento às sessões.”

Emenda n° 11 
(Corresponde à Emenda n° 10 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao § 4° do art. 16 do Projeto a seguinte 
redação:

“§ 4° Nos casos de faltas, afastamento 
temporário ou impedimento do Procurador-
Chefe, o Plenário indicará e o Presidente do 
Tribunal designará o substituto eventual den-
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tre os integrantes da Procuradoria Federal 
Especializada.”

Emenda n° 12 
(Corresponde a Emenda no 11 –  CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao art. 18 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 18. O Economista-Chefe será no-
meado pelo Presidente da República, den-
tre brasileiros de ilibada reputação e notório 
conhecimento econômico, por indicação do 
Ministro da Justiça, após aprovação pelo Se-
nado Federal.”

Emenda n° 13 
(Corresponde à Emenda n° 12 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se o inciso I do art. 19 do Projeto.

Emenda n° 14 
(Corresponde à Emenda no 35 – PLEN) Altere-se o 

inciso II do art. 19 do Projeto, com a seguinte  
redação:

“II – opinar, quando considerar pertinente, 
sobre minutas de atos normativos elaborados 
por qualquer entidade pública ou privada sub-
metidos a consulta pública, nos aspectos refe-
rentes a promoção da concorrência, bem como 
sobre os demais atos dessas entidades que 
possam de qualquer forma limitar ou prejudicar 
a livre concorrência e a livre iniciativa, ou que 
possam afetar o interesse geral dos agentes 
econômicos e dos consumidores.”

Emenda no 15 
(Corresponde à Emenda n° 32 – CMA/CCJ)

Dê-se ao inciso VII do art. 19 do Projeto a se-
guinte redação:

“Art. 19.  ................................................
 ..............................................................
VII – manifestar-se, quando julgar perti-

nente ou for solicitada, a respeito do impacto 
concorrencial de negociações acerca do aces-
so ao mercado brasileiro;

. .......................................................... ..”

Emenda n° 16 
(Corresponde à Emenda n° 30 – CI/CAE/CMA/CCJ)

Suprima-se o § 3° do art. 19 do Projeto.

Emenda n° 17 
(Corresponde à Emenda n°31 – CI/CAE/CMA/CCJ)

Suprima-se o § 4° do art. 19 do Projeto.

Emenda n° 18 
(Corresponde à Emenda n° 14 – CCT/CUCAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao art. 20 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 20. O Procurador-Geral da Repú-
blica, ouvido o Conselho Superior, designará 
membro do Ministério Público Federal para, 
nesta qualidade, oficiar nos processos sujeitos 
à apreciação do Cade.”

Emenda n° 19 
(Corresponde à Emenda n° 15 – CCT/Cl/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se o parágrafo único do art. 20 do Pro-
jeto.

Emenda n° 20 
(Corresponde a Subemenda de Plenário)

Suprima-se o inciso XIX do § 3° do art. 36 do 
Projeto.

Emenda n° 21 
(Corresponde à Subemenda à Emenda n°36— 

PLEN)

Dê-se aos incisos I e III do art. 37 e ao art. 98 do 
Projeto a seguinte redação:

“Art. 37 ..................................................
I – no caso de empresa, multa de 0,1% 

(um décimo por cento) a 20% (vinte por cen-
to) do valor do faturamento bruto da empre-
sa, grupo ou conglomerado obtido, no último 
exercício anterior à instauração do processo 
administrativo, no ramo de atividade empresa-
rial em que ocorreu a infração, a qual nunca 
será inferior à vantagem auferida, quando for 
possível sua estimação;

 ..............................................................
III – no caso de administrador, direta 

ou indiretamente responsável pela infração 
cometida, quando comprovada a sua culpa 
ou dolo, multa de 1% (um por cento) a 20% 
(vinte por cento) daquela aplicada à empresa, 
no caso previsto no inciso I do caput deste 
artigo, ou às

pessoas jurídicas ou entidades, nos ca-
sos previstos no inciso II do caput deste ar-
tigo.

 ............................................................. ”
“Art. 98. 0 oferecimento de embargos ou 

o ajuizamento de qualquer outra acordo que 
vise a desconstituição do titulo executivo não 
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suspenderá a execução se lido for garantido 
o juízo no valor das multas aplicadas ou em 
outro fixado pelo juiz da causa, para que se 
garanta o cumprimento da decisão final pro-
ferida nos autos, inclusive no que tange a 
multas diárias.”

Emenda n° 22 
(Corresponde a Subemenda A Emenda n° 37 – 

PLEN)

Suprimam-se o § 3° do art. 65, os §§ 2° e 3° do 
art. 66 e o § 9° do art. 88, e de-se aos arts. 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 88, 90 e 128 do Projeto a 
seguinte redação:

“Art. 53.  ................................................
§ 1° Ao verificar que a petição não pre-

enche os requisitos exigidos no caput deste 
artigo ou apresenta defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
a Superintendência-Geral determinará, uma 
Única vez, que os requerentes a emendem, 
sob pena de arquivamento.

§ 2° Após o protocolo da apresentação 
do ato de concentração, ou de sua emendas, 
a Superintendência-Geral fará publicar edital, 
indicando o nome dos requerentes, a natu-
reza da operação e os setores econômicos 
envolvidos.”

“Art. 54. Após cumpridas as providên-
cias indicadas no art. 53, a Superintendência-
Geral:

 ..............................................................
“Art. 55. Concluída a instrução comple-

mentar determinada na forma do inciso II do 
caput do art. 54 desta Lei, a Superintendência-
 Geral deverá manifestar-se sobre seu satisfa-
t6rio cumprimento, recebendo-a como adequa-
da ao exame de mérito ou determinando que 
seja refeita, por estar incompleta.”

“Art. 56. A Superintendência-Geral poderá, 
por meio de decisão fundamentada, declarar a 
operação como complexa e determinar a reali-
zação de nova instrução complementar, especi-
ficando as diligências a serem produzidas.

Parágrafo Declarada a operação como 
complexa, poderá a Superintendência-Geral 
requerer ao Tribunal a prorrogação do prazo 
de que trata o § 2° do art. 88 desta Lei.”

“Art. 57. Concluídas as instruções com-
plementares de que tratam o inciso II do art. 
54 e o art. 56 desta Lei, a Superintendência-
Geral:

 ............................................................. ”

“Art. 58. O requerente poderá oferecer, 
no prazo de 8 (oito) dias da data da impugna-
ção da Superintendência-Geral, em petição 
escrita, dirigida ao Presidente do Tribunal, 
manifestação expondo as razões de fato e de 
direito com que se opõe à impugnação do ato 
de concentração da Superintendência-Geral, 
juntando todas as provas, estudos e pareceres 
que corroboram seu pedido.

. ............................................................ ”
“Art. 59. Após a manifestação do reque-

rente, o Conselheiro-Relator:
 ..............................................................
II – determinará a realização de instru-

ção complementar, se necessário, podendo, a 
seu critério, solicitar que a Superintendência-
Geral a realize, declarando os pontos contro-
versos e especificando as diligências a serem 
produzidas.

 ............................................................. ”
“Art. 60. Após a conclusão da instrução, 

o Conselheiro-Relator determinará a inclusão 
do processo em pauta para julgamento.”

“Art. 64. O descumprimento dos prazos 
previstos nesta Lei implica a aprovação tácita 
do ato de concentração econômica.

. ............................................................ “
Art. 88 ...................................................
I – pelo menos um dos grupos envolvidos 

na operação tenha registrado, no último balan-
ço, faturamento bruto anual ou volume de negó-
cios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 1.000.000.000,00 
(um bilhão de reais); e

II – pelo menos um outro grupo envolvido 
na operação tenha registrado, no último balan-
ço, faturamento bruto anual ou volume de negó-
cios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais).

 ..............................................................
§ 2° O controle dos atos de concentração 

de que trata o caput deste artigo será prévio e 
realizado em, no máximo, 120 (cento e vinte) 
dias a contar do protocolo da petição, poden-
do ser prorrogado:

I – por até 60 (sessenta) dias, a pedido 
das empresas requerentes do ato de concen-
tração econômica; ou

II – por até 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada do Tribunal, em que 
sejam especificadas as razões para a exten-
são, o prazo da prorrogação, que não será re-
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novável, e as providências necessárias para 
o julgamento do processo, ficando vedada a 
cumulação desse prazo com o prazo previsto 
no inciso I deste parágrafo.

 ............................................................  “
Art. 90 ...................................................
 ..............................................................
IV – 2 (duas) ou mais empresas cele-

bram contrato associativo, consórcio ou joint 
venture, salvo se voltados ao atendimento de 
um empreendimento específico e com prazo 
determinado.

Parágrafo único. Não serão considerados 
atos de concentração, para os efeitos do dis-
posto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso 
IV do caput, quando destinados às licitações 
promovidas pela administração pública direta e 
indireta e aos contratos delas decorrentes.”

“Art. 128. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, salvo quanto aos dispositi-
vos que disciplinam o controle prévio de apre-
sentação de atos de concentração econômica, 
os quais entram em vigor 1 (um) ano após a 
data de sua publicação.”

Emenda n° 23 
(Corresponde à Emenda n° 17 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se o § 1° do art. 52 do Projeto.

Emenda n° 24 
(Corresponde à Emenda nº 18 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao § 1° do art. 67 do Projeto a seguinte 
redação:

“§ 1° O Tribunal poderá, mediante provo-
cação de um Conselheiro e em decisão fun-
damentada, avocar o inquérito administrativo 
ou procedimento preparatório de inquérito 
administrativo arquivado pela Superintendên-
cia-Geral, ficando prevento o Conselheiro que 
encaminhou a provocação.”

Emenda nº 25 
(Corresponde à Emenda n° 19 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se o § 4° do art. 85 do Projeto.

Emenda n° 26 
(Corresponde à Emenda nº 20 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Dê-se ao caput do art. 87 do Projeto a seguinte 
redação:

“Art. 87. Nos crimes contra a ordem eco-
nômica, tipificados na Lei n° 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e nos demais crimes di-
retamente relacionados a prática de cartel, 
tais como os tipificados na Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 
do Código Penal, a celebração de acordo de 
leniência, nos termos desta Lei, determina a 
suspensão do curso do prazo prescricional e 
impede o oferecimento da denúncia com rela-
ção ao agente beneficiário da leniência.

Parágrafo único. Cumprido o acordo de 
leniência pelo agente, extingue-se automati-
camente a punibilidade dos crimes a que se 
refere o caput deste artigo.”

Emenda n° 27 
(Corresponde à Emenda n°24 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Suprima-se o § 1° do art. 122 do Projeto.

Emenda n° 28 
(Corresponde à Emenda n° 25 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-A, 
renumerando-se os demais:

“Art. 122-A. As disposições desta Lei 
aplicam-se subsidiariamente à legislação es-
pecífica e às respectivas leis de criação das 
agências reguladoras.”

Emenda n° 29 
(Corresponde à Emenda n° 26 –  CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-B, 
renumerando-se os demais:

“Art. 122-B. O inciso XIX do art. 19 da 
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 19 ...................................................
XIX – exercer, relativamente às teleco-

municações, as competências legais em ma-
téria de controle, prevenção e repressão das 
infrações da ordem econômica, ressalvadas 
as pertencentes ao Tribunal Administrativo de 
Defesa Econômica do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica – CADE;’ (NR)”

Emenda n° 30 
(Corresponde à Emenda n° 27 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-C, 
renumerando-se os demais:
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“Art. 122-C. O § 2° do art. 7° da Lei n° 
9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

`Art. 7°  ..................................................
§ 2° Os atos de que trata o § 1° serão 

submetidos a apreciação do Tribunal Admi-
nistrativo de Defesa Econômica do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 
por meio do órgão regulador.’ (NR)”

Emenda n° 31 
(Corresponde à Emenda n° 28 – CCT/CI/CAE/CMA/

CCJ)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-D, 
renumerando-se os demais:

“Art. 122-D. A Anatel editará, em 90 (no-
venta) dias a contar da publicação desta Lei, 
normativo disciplinando o tempo e o modo da 
análise de que trata o art. 7°, § 2°, da Lei n° 
9.472, de 16 de julho de 1997.”

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

Sem manifestação contrária, está aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Consulto as Lideranças sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 320, de 2009, que altera a Lei de 30 de se-
tembro de 1978 e acrescenta dispositivos ao art. 328, 
para dispor sobre a destinação dos valores arrecadados 
no leilão de veículos apreendidos e não reclamados 
por seus proprietários.

Pergunto aos Srs. Líderes se estão de acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Estamos 

de acordo com a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A matéria anunciada é esta, o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 320.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 320, DE 2009 
(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 320, de 2009 (no 4.855/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Rose de 
Freitas), que altera a Lei nº 6.575, de 30 de 
setembro de 1978, e acrescenta dispositivos 
ao art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para dispor sobre a destinação 
dos valores arrecadados no leilão de veícu-
los apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários. 

Pareceres sob nºs 1.073, 1.074, 1.460 e 
1.461, de 2010, das Comissões 

– de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamen-
to (sobre o projeto): favorável, nos termos da 
Emenda no 1-CAE (Substitutivo), que oferece, 
com abstenção do Senador Roberto Caval-
canti; 2º pronunciamento (sobre a emenda de 
Plenário): pela rejeição; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jayme Campos, 1º pronuncia-
mento (sobre o projeto): favorável à Emenda nº 
1-CAE (Substitutivo), com as Subemendas nºs 
1 e 2-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento 
(sobre a emenda de Plenário): pela rejeição. 

Discussão do projeto, das emendas e subemen-
das, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Sobre a mesa, requerimento de preferência para 
votação do projeto antes do substitutivo.

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 988, DE 2010

Preferência para o Projeto a fim de ser 
votado antes do Substitutivo. Nos termos do 
art. 300, XIII e 311, III, do RISF, requeiro prefe-
rência para o Projeto de Lei da Câmara nº 320, 
de 2009 a fim de ser submetido à apreciação 
do Plenário antes do Substitutivo.

Sala das Sessões,  de    de 2010. – Senador Re-
nan Calheiros – Senador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
(Pausa.)

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

Sem manifestação contrária, declaro-o aprova-
do.

Votação da Emenda nº 2, de Plenário, com pa-
receres contrários.

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

Rejeitada.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo 

com as subemendas e a emenda a ele oferecidas.
A matéria irá à sanção presidencial.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 320, DE 2009 

(no 4.855/2005, na Casa de origem, da Deputada 
Rose de Freitas)

Altera a Lei no 6.575, de 30 de setembro 
de 1978, e acrescenta dispositivos ao art. 
328 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre a destinação dos 
valores arrecadados no leilão de veículos 
apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 5o da Lei no 6.575, de 30 de setembro 

de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o ...................................................
 ..............................................................
§ 2o Do produto apurado na venda serão 

deduzidas as despesas decorrentes do leilão 
e as previstas no art. 2o desta Lei, na seguinte 
ordem de prioridade:

I – comissão de leiloeiro e serviços de 
remoção e guarda do veículo ou animal;

II – multas, tributos, encargos legais e 
taxas devidas;

III – despesas referentes a notificações 
e editais, mencionadas nos artigos subse-
quentes.

§ 3o O saldo restante, se houver , será 
recolhido ao Banco do Brasil S.A., à disposi-
ção da pessoa que figurar na licença como 
proprietário do veículo ou de seu represen-
tante legal.” (NR)

Art. 2o O art. 328 da Lei no 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 328 ................................................
§ 1o Terão prioridade de pagamento os 

encargos referentes à comissão de leiloeiro e 
aos serviços de remoção e guarda do veículo 
ou animal, por serem despesas acessórios à 
realização do leilão.

§ 2o Em caso de concessão do serviço 
público de remoção e guarda de veículos e 
animais, a empresa privada receberá o valor 
inerente às tarifas e encargos referentes ao 
serviço prestado, os quais devem constar, 

juntamente com sua forma de atualização e 
revisão, do competente edital de licitação.

§ 3o Na hipótese de o veículo apreendido 
ser objeto de furto ou roubo, e não for identifi-
cado o proprietário, será leiloado como sucata, 
após a retirada de sua identificação.

§ 4o Na hipótese de veículos apreendido 
em outro Estado da Federação que não o do 
seu registro, aplicar-se-á a norma para leilão 
definida no Estado onde ocorreu a apreen-
são, solicitando ao Estado de origem a baixa 
do veículo.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero fazer uma consulta sobre algo que foi apresen-
tado aqui por algumas Lideranças. Trata-se de saber 
se elas aprovam as Emendas da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nº 372, de 2005, que disciplina o 
funcionamento de empresas de desmontagem de ve-
ículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 
126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá 
outras providências.

O Parecer, sob o nº 635, de 2010, da Comissão 
de Constituição e Justiça, teve como relator o Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, favorável às Emendas 
nºs 2, 3, 5; e 10 e contrário às Emendas nºs 1, 4, 6, 
7, 8, 9 e 11.

Consulto o Plenário se posso submeter...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, a Liderança do Governo encaminha favoravel-
mente e gostaria de registrar que esse é um projeto 
da autoria do Senador Romeu Tuma. Nós estamos 
aprovando esse projeto inclusive como homenagem 
ao Senador Romeu Tuma. Vamos dar o voto favorável, 
Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, da mesma forma, o PSDB, com homenagens 
ao saudoso Senador Romeu Tuma. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, também os Democratas votam a favor 
em homenagem ao Senador Romeu Tuma.

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

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO Nº 372, DE 2005 

(Incluído na pauta, por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, das Emen-
das da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 372, de 2005 ( nº 345/2007, naquela Casa), 
que disciplina o funcionamento de empresas 
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de desmontagem de veículos automotores 
terrestres, altera o art. 114 e o art. 126 da Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá ou-
tras providências.

Parecer sob nº 635, de 2010, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável às Emendas nºs 2, 3, 5 e 10; e contrário 
às Emendas nºs 1, 4, 6, 7, 8, 9, e 11.

Discussão das emendas, da Câmara. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Votação, em globo, das Emendas nºs 2, 3, 5 e 

10, de parecer favorável, nos termos do art. 286 do 
Regimento Interno.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas as emendas.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1, 4, 6, 7, 

8, 9 e 11, de parecer contrário. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.

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

PARECER Nº 1.731, DE 2010

COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 372, de 2005 (nº 345, de 2007, na 
Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2005 (nº 345, 
de 2007, na Câmara dos Deputados), que disciplina 
o funcionamento de empresas de desmontagem de 
veículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o 
art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 
dá outras providências, consolidando as emendas da 
Câmara dos Deputados aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezem-
bro de 2010.

ANEXO AO PARECER Nº 1.731, DE 2010

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado nº 372, de 2005 (nº 345, de 2007, na 
Câmara dos Deputados).

Disciplina o funcionamento de empresas 
de desmontagem de veículos automotores ter-
restres, altera o art. 114 e o art. 126 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), e dá outras providencias.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei disciplina a desmontagem de veí-
culos automotores terrestres para a comercialização de 
suas partes como peças de reposição ou sucata, sem 
prejuízo das demais disposições legais aplicáveis.

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por 
desmanche a atividade de aquisição de veículos auto-
motores terrestres para fins de desmontagem, seguida 
da comercialização dos componentes como peças de 
reposição ou sucata.

§ 1º São consideradas peças de reposição aque-
las que, mesmo após sinistro envolvendo os veículos 
automotores terrestres dos quais procedam, preservem 
os requisitos técnicos e legais de segurança, eficiência 
e funcionalidade, na forma do regulamento, permitida 
a realização de pequenos reparos ou de pintura para 
sua readequação aos requisitos estabelecidos.

§ 2º As peças de veículos automotores terres-
tres que, por qualquer razão, não mantenham os re-
quisitos técnicos e legais de segurança, eficiência e 
funcionalidade, na forma do regulamento, são consi-
deradas sucata.

Art. 3º A atividade de que trata esta Lei somente 
poderá ser realizada por empresário ou sociedade em-
presária que obtenha autorização específica do órgão 
executivo de trânsito de cada unidade da Federação 
em que vier a atuar e poderá abranger mais de uma 
oficina de desmanche.

Art. 4º Somente poderão ser destinados à des-
montagem os veículos automotores terrestres aliena-
dos ou leiloados como sucata ou como irrecuperáveis, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. Também poderão ser destina-
dos à desmontagem veículos com mais de 10 (dez) 
anos de fabricação, respeitadas as demais disposi-
ções desta Lei.
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CAPÍTULO II 
Da Autorização para Funcionamento

Art. 5º A autorização de que trata o art. 3º desta 
Lei somente será concedida a empresa que se dedi-
que, exclusivamente, às atividades disciplinadas por 
esta Lei.

§ 1º Cada autorização será concedida inicialmen-
te pelo prazo de 12 (doze) meses e deverá discriminar 
a localização das oficinas aptas a realizar a atividade 
de desmanche.

§ 2º Transcorrido o prazo mencionado no § 1º 
deste artigo, a autorização será prorrogada por prazo 
indeterminado, desde que a empresa tenha observa-
do integralmente as disposições legais aplicáveis, em 
especial as normas previstas nesta Lei.

Art. 6º O pedido de autorização para funciona-
mento deverá ser formulado pelo interessado perante 
o órgão executivo de trânsito da unidade da Federação 
onde pretenda atuar, respeitado o regulamento expedi-
do pela autoridade federal de trânsito, e acompanhado 
dos seguintes documentos:

I – certidão de regularidade da sociedade em-
presária e de seus sócios perante o Registro de Em-
presas;

II – no caso de sociedade empresária, cópia dos 
atos constitutivos atualizados e das atas de nomeação 
dos administradores, se houver;

III – comprovante de inscrição perante os órgãos 
fazendários;

IV – comprovante de endereço da sede da so-
ciedade e de cada oficina de desmanche a ser mon-
tada;

V – alvará de funcionamento expedido pela au-
toridade local e a carta de “habite-se”, ou documento 
equivalente, expedida pelo corpo de bombeiros local;

VI – certidão de matrícula do imóvel ou contrato 
de locação de cada oficina de desmanche;

VII – cópia de cédula de identidade e comprovante 
de residência do responsável técnico pelo desmanche, 
que responderá civil, administrativa e penalmente pelo 
descumprimento do disposto nesta Lei.

Paragrafo unico. O responsável técnico será o 
próprio empresário ou será escolhido entre os sócios 
administradores da sociedade empresária.

Art. 7º A empresa de desmanche deverá comuni-
car ao respectivo órgão executivo de trânsito da unidade 
da Federação em que atuar, bem como à unidade da 
polícia civil do Estado ou do Distrito Federal respon-
sável pela repressão ao furto e ao roubo de veículos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alteração havida 
nos respectivos documentos societários, no quadro de 
empregados ou na localização e no número de suas 
oficinas.

Art. 8º Será expedido documento padronizado e 
numerado, comprobatório do registro da autorização de 
funcionamento do desmanche, que deverá ficar exposto 
na sede do estabelecimento e em suas filiais, em local 
visível para o público, conforme regulamento.

CAPÍTULO III 
Das Operações

Art. 9° As empresas de desmanche somente 
poderão comercializar peças de reposição ou sucata 
previstas em regulamento.

Parágrafo único. Os itens que possuam poten-
cial lesivo ao meio ambiente, tais como fluidos, gases, 
baterias, pneus, catalisadores, entre outros, deverão 
ser removidos dos veículos e manipulados de forma 
criteriosa, observada a legislação e a regulamentação 
pertinentes.

Art. 10. O veículo automotor terrestre somente 
será considerado apto para desmontagem depois de 
expedida a certidão de baixa de veículo, conforme dis-
posto no art. 126 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Transito Brasileiro).

Parágrafo único. A empresa de desmanche terá 
de emitir imediatamente a nota fiscal correspondente 
a entrada do veículo adquirido.

Art. 11. Cumpridas as formalidades pertinentes 
a certidão de baixa e a emissão da nota fiscal de en-
trada do veículo adquirido, a empresa de desmanche 
terá até 15 (quinze) dias para desmontá-lo.

§ 1° A empresa de desmanche comunicará ao 
órgão executivo de transito da unidade da Federação 
em que atuar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a des-
montagem de cada veículo automotor terrestre adqui-
rido para os fins estabelecidos nesta Lei.

§ 2° A empresa de desmanche deverá manter em 
arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as certidões de 
baixa dos veículos ali desmontados.

Art. 12. Realizada a desmontagem de veículo 
automotor terrestre, a empresa de desmanche deve-
rá, em até 3 (três) dias úteis, cadastrar, no sistema de 
controle de que trata o art. 16, as peças de reposição 
que poderão ser comercializadas, informando sempre 
o veículo automotor terrestre de sua procedência.

Parágrafo único. Somente poderá ser registrada 
no sistema referido no art. 16 a peça de reposição que 
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tiver gravada a identificação do veículo do qual procede, 
de maneira indelével e na forma do regulamento.

Art. 13. Somente poderá ser comercializada como 
peça de reposição a parte do veículo que atenda aos 
critérios previstos no § 1° do art. 2° desta Lei.

§ 1° Para que seja verificado o atendimento aos 
critérios técnicos e legais de segurança, eficiência 
e funcionalidade, as peças de reposição serão sub-
metidas a avaliação funcional e inspeção visual, na 
forma do regulamento, e terão garantia mínima de 90 
(noventa) dias, sem prejuízo das normas de defesa 
do consumidor.

§ 2° A sucata somente poderá ser vendida a em-
presas especializadas em reciclagem de matéria-prima 
que observem a legislação ambiental em vigor.

§ 3° As peças que não puderem ser comerciali-
zadas sob qualquer uma das formas previstas nesta 
Lei deverão ser descartadas, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias da desmontagem do veículo automotor ter-
restre do qual procedam, observada a legislação e a 
regulamentação pertinentes, a fim de se evitar compro-
metimento do meio ambiente ou da saúde pública.

Art. 14. É vedada a comercialização, por em-
presa de desmanche, de qualquer tipo de peça ou 
agregado veicular em estado novo ou que possa, de 
alguma forma, induzir o consumidor a erro quanto a 
sua procedência.

Art. 15. A atividade dos estabelecimentos de 
desmanche será fiscalizada e punida na forma do re-
gulamento, observado o disposto no Capítulo V desta 
Lei.

CAPÍTULO IV 
Do Controle de Desmanches e da Revenda de 

Peças Usadas

Art. 16. Será criado o Sistema Nacional de Con-
trole de Desmanches e Revenda de Peças Usadas, 
que consistirá em banco de dados sobre as atividades 
das empresas disciplinadas por esta Lei e em cadastro 
das peças de reposição ou sucata por elas comercia-
lizadas, na forma do regulamento.

CAPÍTULO V 
Das Infrações e Sanções Administrativas

Art. 17. A empresa de desmanche que exercer 
suas atividades em desacordo com o disposto nesta 
Lei estará sujeita às seguintes penalidades, sem pre-
juízo da apuração de responsabilidade no âmbito civil 
e criminal:

I – multa de 5 (cinco) salários mínimos, para in-
frações de natureza leve;

II – multa de 20 (vinte) salários mínimos, para 
infrações de natureza grave; e

III – multa de 40 (quarenta) salários mínimos e 
cassação da autorização para funcionamento, para 
infrações de natureza gravíssima.

Parágrafo único. A multa aplica-se em dobro em 
caso de reincidência.

Art. 18. A reincidência em 3 (três) infrações le-
ves ou em 2 (duas) graves acarretará a cassação da 
autorização para funcionamento.

Art. 19. Serão consideradas infrações de natureza 
leve, por evento verificado:

I – a não emissão da nota fiscal de entrada de ve-
ículo automotor terrestre no prazo previsto nesta Lei;

II – a falta de comunicação ao órgão responsável, 
no prazo previsto nesta Lei, da realização de desmon-
tagem de veículo automotor terrestre;

III – a venda de sucata a empresa não especiali-
zada em reciclagem de matéria prima ou que não ob-
serve a legislação e a regulamentação pertinentes;

IV – a não observância do prazo para a desmon-
tagem de qualquer veículo automotor terrestre que 
venha a ser adquirido;

V – a não observância do prazo para o cadastro 
de peças de reposição no sistema de controle de que 
trata o art. 16 desta Lei;

VI – a inexistência de cadastro ou o cadastro de-
ficiente, incompleto, incorreto ou irregular de peças de 
reposição no sistema previsto no art. 16 desta Lei;

VII – o não cumprimento, no prazo previsto nesta 
Lei, do disposto no art. 7° desta Lei.

Art. 20. Serão consideradas infrações de natureza 
grave, por evento verificado:

I – a infração ao art. 14 desta Lei;
II – a não observância das regras referentes à 

instalação e ao funcionamento das empresas ou à ma-
nipulação ambiental de peças de reposição e sucata, 
previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A caracterização de infração des-
crita no inciso II deste artigo e sua punição na forma 
desta Lei não eximem o infrator das demais penalida-
des aplicáveis nos termos da legislação vigente.

Art. 21. Serão consideradas infrações de natu-
reza gravíssima:

I – a comercialização, como peça de reposição, 
de parte de veículo automotor que atenda aos critérios 
previstos no § 1° do art. 2°;

II – a desmontagem de veículo automotor terres-
tre sem a devida emissão da nota fiscal de entrada ou 
antes da expedição da certidão de baixa de veículo;

III – a comercialização de peça que não tenha 
procedência legal nos casos citados nesta Lei.
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CAPITULO VI 
Das Disposições Finais

Art. 22. O art. 114 da Lei no 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114. O veículo será identificado, obrigatoria-
mente, por caracteres gravados no chassi ou no mono-
bloco e reproduzidos em seus componentes e peças 
principais, conforme regulamentação do Contran.

§ 1° A gravação no chassi ou no monobloco não 
poderá ser alterada e será realizada necessariamen-
te pelo fabricante ou montador, de modo a identificar 
o veiculo, seu fabricante, suas características e o ano 
de fabricação.

§ 2° A reprodução da identificação de que trata 
o § 1° deste artigo em outros componentes e peças 
principais do veículo poderá ser realizada por empresa 
devidamente credenciada nos órgãos de transito dos 
Estados e do Distrito Federal, nos casos e na forma 
em que o Contran especificar.

§ 3° As regravações, quando necessárias, depen-
derão de previa autorização da autoridade executiva de 
transito e somente serão processadas por estabeleci-
mento por ela credenciado, mediante a comprovação 
de propriedade do veículo, mantida a mesma identifi-
cação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 4° Nenhum proprietário poderá, sem previa per-
missão da autoridade executiva de transito, fazer, ou 
ordenar que se façam, modificações da identificação 
de seu veículo e das respectivas peças.” (NR)

Art. 23. O parágrafo único do art. 126 da Lei n° 
9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 126.  ..............................................
Parágrafo único. A obrigação de que trata 

este artigo é da companhia seguradora ou do 
adquirente do veículo destinado desmontagem, 
quando esses sucederem ao proprietário em 
caráter definitivo.” (NR)

Art. 24. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Redação final. 

Sem objeção, declaro aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

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

– Vamos votar a Comissão Representativa que funcio-
nará no recesso da Casa de acordo com as indicações 
das Lideranças. 

Foram encaminhados à Mesa, em obediência à 
Resolução nº 3, os seguintes nomes: pelo DEM, De-
móstenes Torres, como titular, e Adelmir Santana, como 
suplente; pelo PSDB, Alvaro Dias e Lúcia Vânia, como 
suplente; pela Maioria, José Sarney e Renan Calhei-
ros, como titulares, Valdir Raupp e Romero Jucá, como 
suplentes; pelo Bloco de Apoio ao Governo, Eduardo 
Suplicy, como titular, e João Ribeiro, como suplente; 
pelo PTB, Gim Argello, como titular, e Epitácio Cafe-
teira, como suplente; pelo PDT, Cristovam Buarque, 
como titular, e Acir Gurgacz, como suplente. 

Em votação as designações. 
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Declaro aprovada a Chapa. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Gostaria apenas de registrar que o PLC nº 1, que 

não votamos, continua com urgência. Nós apenas so-
brestamos a pauta e, portanto, poderemos votá-lo na 
próxima semana se houver quorum. Eu queria somente 
fazer esse registro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está bem.

O Senador Augusto Botelho apresentou à Mesa 
um pedido de urgência para o projeto que consolida a 
legislação da cultura. Eu pergunto às Lideranças se o 
submeto à discussão...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha “sim”, Sr. Presidente. 
Concordamos com a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está bem. 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 

É o seguinte o requerimento de urgên-
cia:

REQUERIMENTO Nº 989, DE 2010

Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado 
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer urgência para o Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 2009, que “Consolida a Legis-
lação de Cultura,”

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010. 
– Senador Flávio Arns.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos submeter o projeto. 

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2009 – 
CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 188, de 2009-Consoli-
dação, do Senador Augusto Botelho, que 
consolida a legislação de cultura.

Parecer sob nº 1.618, de 2010, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Marco Maciel, favorável, com 
as Emendas nºs 1 a 6-CE, que apresenta.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Votação do projeto sem prejuízo das emendas. 

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

ram permanecer sentados. (Pausa)
Sem manifestação contrária. Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Votação...
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, termine a votação. Estamos em processo 
de votação?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª quer falar sobre a matéria?

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
não é sobre a matéria, mas sobre outra questão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Então, depois, V. Exª apresenta sua questão 
de ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pois não, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu apenas solicitaria a in-
clusão na Ordem do Dia do PLC nº 14, de 2008, que 
denomina Hosken de Novaes o campus da Universi-
dade Tecnológica Federal do Paraná, em Londrina. É 
uma solicitação de Londrina.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos estiverem de acordo...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo está de acordo, Sr. Presidente. Va-
mos apoiar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos estão de acordo, a matéria será incluída 
em pauta.

Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 
6-CE.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas.

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

(*) PARECER N° 1.732, DE 2010

Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Lei do Senado _ 

n° 188, de 2009 - Consolidação.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do 

Projeto de Lei do Senado n° 188, de 2009 – Consolida-
ção, que consolida a legislação de cultura, consolidan-
do as Emendas nos 1ª 6 da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de de-
zembro de 2010.

(*)A íntegra deste parecer será publicada em Su-
plemento “A”, à presente edição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final e votação.

Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos apreciar o Projeto a que fez referência o Se-
nador Alvaro Dias.

Item extrapauta:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2008 (nº 439/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alex Canzia-
ni), que denomina José Hosken de Novaes o 
Campus Londrina da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, localizado no Município de 
Londrina, Estado do Paraná.

Parecer favorável, sob nº 276, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim.

Não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, a matéria é apro-

vada e vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2008

Denomina José Hosken de Novaes o 
Campus Londrina da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná, localizado no mu-
nicípio de Londrina, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado José Hosken de Novaes 

o Campus Londrina da Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná, localizado no município de Londrina, 
Estado do Paraná.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, bem 
no início da sessão, apresentamos um requerimento, 
assinado por todas as Lideranças, para a votação, com 
urgência, do PLC nº 61. Esse Projeto está na Comissão 
de Constituição e Justiça, e um funcionário se recusa 
a mandar o Projeto para cá.

Então, eu queria pedir, solicitar encarecidamen-
te... Todos os Líderes concordaram, é um projeto que 

estabelece regras para a participação dos empregados 
das empresas estatais nos conselhos de administração 
das empresas. É uma matéria relevante. Não consigo 
entender por que um funcionário, o Secretário da Co-
missão, se dá o direito de negar a vinda da matéria 
para cá, para nós a votarmos, sendo que há um re-
querimento assinado por todos os Líderes! O Plenário 
não é soberano? Se votarmos um requerimento de ur-
gência, vamos ficar submetidos à vontade de alguém 
que não quer mandar o projeto para cá?

Quero entender isso, Sr. Presidente. Ninguém 
consegue me explicar por que o projeto... Há quase 
uma hora e meia, estamos insistindo nisso. Eu já disse 
até que estava disposta a ir lá buscá-lo, pessoalmen-
te, porque não consigo entender que alguém segure 
um projeto em relação ao qual há um requerimento de 
urgência assinado por todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli, o requerimento de urgência foi apro-
vado, e o solicitamos à Comissão. Agora, mandei uma 
solicitação novamente, por ofício, à Comissão.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Isso, 
Sr. Presidente! Eu lhe agradeço muito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Se o funcionário cometer alguma falta a respeito disso, 
V. Exª tem a prerrogativa de usar a lei administrativa.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço-lhe.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Romero Jucá sugeriu que a votação dos 
Embaixadores fosse feita na próxima sessão, na pró-
xima semana, em virtude da evidente falta de quórum 
no plenário para a votação desta matéria, que exige 
votação secreta. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, pelo acordo que fizemos, 
nós votaremos agora apenas o projeto que ainda está 
pendente, sobre o qual a Senadora Ideli Salvatti se re-
feriu. É a última matéria do acordo, a não ser que haja 
algum decreto legislativo sobre acordo internacional na 
Mesa. Se ainda houver algum acordo internacional, nós 
poderemos votá-lo. Mas, fora a matéria referida pela 
Senadora Ideli Salvatti, não há acordo para votação 
de outras matérias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Todos os acordos internacionais já foram votados; 
não temos mais nenhuma matéria para ser votada, a 
não ser a dos Embaixadores. Estamos apenas espe-
rando o projeto da Senadora Ideli Salvatti.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, há duas matérias acordadas pelos 
Líderes que não precisam de votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Temos que aprová-las sob pedido de urgência. 
V. Exª faz o pedido de urgência, e nós colocaremos 
em votação.

Antes de prosseguirmos, a Presidência prorroga 
a sessão pelo prazo necessário para a conclusão dos 
nossos trabalhos.

O Senador Inácio Arruda solicita que entre em vo-
tação o Requerimento nº 963, que solicita a criação de 
uma comissão temporária externa, composta por cinco 
Senadores, destinada a representar o Senado Federal 
no Fórum Social Mundial, entre os dias 6 e 11 de feve-
reiro de 2011, na cidade de Dakar, no Senegal.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 963, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 963, de 2010, do Senador Inácio 
Arruda, solicitando a criação de Comissão 
Temporária Externa, composta por cinco Se-
nadores, destinada a representar o Senado 
Federal no Fórum Social Mundial, entre os 
dias 6 e 11 de fevereiro de 2011, na cidade 
de Dakar, no Senagal

Indago aos Srs. Líderes se aprovam o requeri-
mento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, pela Liderança do Governo, nós concordamos, 
e não há nenhum óbice em votarmos essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se os demais Líderes concordam, vou submeter o 
requerimento a votação. (Pausa.)

Em votação o Requerimento nº 963, de 2010, 
cujo teor V. Exªs já ouviram.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presiden-
te, o PSDB também aprova. O Senador Inácio Arruda 
já nos comunicou anteriormente o objetivo. Portanto, 
estamos de acordo.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, pelo PTB, nós também aprovamos. O Senador 
Inácio Arruda também já havia nos explicado. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o Requerimento.

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

Sem manifestação contrária, declaro aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Desejo um bom desempenho ao Senador Inácio 

Arruda e à Comissão em Dakar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Nós temos um requerimento do Senador Sér-
gio Zambiasi, pedindo a inclusão na pauta da outorga 
para permissão à Radio Difusora Clareira na Mata 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão em 
frequência modulada, na cidade de Caçapava, no Rio 
Grande do Sul.

Se não houver objeção das Srªs e dos Srs. Se-
nadores, vou colocá-lo em votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo concorda, lembrando 
apenas que essa matéria seria terminativa na Comis-
são, veio para ao Plenário, e nós concordamos que 
seja votada aqui. Vamos aprová-la.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, o PTB também concorda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Veio para o Plenário e nós, então, poderemos 
votar aqui.

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 575, DE 2002 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 
nº 4, de 2004, e por acordo de Lideranças)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 575, de 2002 (nº 
1.632/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Difusora Clareira na Mata FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Caçapava do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Parecer favorável, sob nº 127, de 2004, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: ad hoc: Senador Aelton Freitas.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Submeto à votação o decreto que aprova o ato 

que outorga permissão à Radio Difusora Clareira na 
Mata para explorar o serviço de radiodifusão sonora 
em Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O parecer é favorável.
Foi Relator o Senador Aelton Freitas.
Não foram oferecidas emendas perante a 

Mesa.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, a matéria é aprova-

da e vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 575, DE 2002 

(Nº 1.632/2002, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Difusora Clareira Na Mata Fm Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade 
de Caçapava do Sul, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 276, de 16 de maio de 2001, que outorga 
permissão à Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda. 
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Caçapava do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo mais nada a tratar...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Estamos aguardando um projeto referen-
ciado pela Senadora Ideli Salvatti, que vem da CCJ, 
Sr. Presidente, sobre a participação dos empregados 
nas empresas de economia mista e estatais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti, pergunto à V. Exª se...

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem 
revisão da oradora.) – Não, Presidente, eu não desis-
to porque...

Sr. Presidente, vou ser muito sincera. Não há ne-
nhum motivo para que esse projeto não seja enviado 
ao Plenário pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, porque todos os Líderes concordaram, 
foram consultados. Se não veio, não há explicação 
plausível.

É uma matéria relevante, porque há empresas 
públicas que têm participação dos seus empregados, 
ou seja, há representantes dos seus empregados nos 
seus conselhos. Não existe uma legislação que esta-
beleça isso para todas as empresas públicas, que é o 
que o projeto faz, inclusive adequando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti, a notícia que recebemos é 
que o projeto já está vindo da CCJ.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
está vindo. Agradeço muito o empenho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Porque a outra providência que poderíamos tomar, 
que a Mesa poderia tomar, seria abrir um inquérito, 

uma sindicância para apurar a responsabilidade do 
funcionário, mas o projeto já está vindo.

Pergunto se algum dos Srs. Senadores, enquanto 
esperamos o projeto, deseja usar da palavra.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, diante da espera do 
projeto da Senadora Ideli Salvatti, será que não pode-
mos abrir a ordem dos Senadores inscritos para que 
eles possam fazer uso da palavra? Eu, particularmen-
te, se V. Exª me permitisse, gostaria de fazer uso da 
palavra em relação a um assunto sobre o meu Estado 
de Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Perfeitamente, para que V. Exª não deixasse que, pela 
primeira vez, nós oferecêssemos a palavra ao Plenário 
e não encontrássemos orador.

Antes, quero submeter à votação pelo Plenário 
o nome do Senador José Nery, do PSOL do Pará, na 
qualidade de titular, e o nome do Senador Mão Santa, 
do Piauí, como suplente, para integrarem a Comissão 
de Representantes do Congresso Nacional.

É o seguinte o ofício:

Ofício SF/GSJN nº 603/2010

Brasília, DF, 15 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, comunica-

mos-lhe que, em atendimento ao Of. Nº 2.332/2010-
SF, indicamos o Senador José Nery PSOL, Pará, na 
qualidade de titular, e Senador Mão Santa – PSC, 
Piauí, como suplente, para integrarem a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional.

Atenciosamente, Senadora Marina Silva, PV/
AC – Senador Mão Santa, PSC/PI – Senador José 
Nery, PSOL/PA.

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

Não havendo manifestação contrária, aprova-
dos.

V. Exª tem a palavra, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, gostaria de falar sobre a comemoração dos 40 
anos da fundação da Universidade Federal de Mato 
Grosso, acontecida nesse último dia 10 de dezembro 
em nosso Estado.

Em torno dos muros e dos castelos medievais 
surgiram cidades, protegidas pelas fortificações e pela 
força bruta dos senhores feudais. Países e estados se 
formaram na encosta de fortalezas que serviam de 
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arrimo para essas novas sociedades, e também de 
esteio para o comércio que as impulsionava.

Mas foi ao redor das escolas e das academias 
que floresceu a civilização, alicerçada no livre pensa-
mento e no saber. Pois, se as armas e os exércitos 
garantiram a sobrevivência desses grupos, foi o ensino 
quem propiciou a evolução cultural, ética e científica 
de nossa espécie.

Pois bem, na última semana, mais precisamente 
no dia 10 de dezembro, com grande júbilo, nossa co-
munidade celebrou o aniversário de 40 anos de funda-
ção da UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, 
entidade em torno da qual brotaram a inteligência e o 
amplo sentido da palavra educação em nossa terra.

Criada com o sugestivo nome de Uniselva, nossa 
universidade nasceu como um farol da liberdade para 
iluminar o caminho democrático das futuras gerações 
de mato-grossenses, em plena ditadura militar.

Se a tênue luz do saber for acesa nas trevas da 
intolerância política, logo ela se propaga em facho in-
candescente que se expande pela imensidão como 
uma grande fogueira a clarear as consciências.

A Universidade Federal de Mato Grosso, que o 
Senador Marco Maciel, naquela oportunidade, na dé-
cada de 70, ajudou muito para que fosse instalada e 
implantada, é hoje, indiscutivelmente, uma das maio-
res obras implantadas e orgulho de todos nós mato-
grossenses. E a UFMT, nas últimas quatro décadas, 
tornou-se essa lanterna moral de nossa comunidade, 
formando homens e mulheres que estão ajudando a 
multiplicar oportunidades em uma sociedade ávida por 
justiça e desenvolvimento.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mé-
dico Gabriel Novis Neves, primeiro reitor da entidade, 
costuma se referir à Universidade Federal do nosso 
Estado como uma “usina formadora de gente”. Ele 
tem razão. Em sua história de vida, a universidade já 
colocou no mercado brasileiro 40 mil profissionais. A 
escola de Medicina, Senador Augusto Botelho, Senador 
Mozarildo, que são médicos, por exemplo, destaca-se 
em âmbito nacional, sendo apontada, sucessivas ve-
zes, como a que oferece o melhor curso nessa área 
em nosso País.

Atualmente, a Universidade Federal de Mato 
Grosso oferta cinco mil vagas por ano em 98 cursos 
de graduação regulares, nos quatro campi e 17 polos 
de ensino à distância mantidos pela instituição. Além 
de 25 cursos de mestrado, 4 doutorados próprios, 10 
doutorados em regime de intercâmbio e 70 cursos de 
especialização.

O corpo docente é composto por 1.300 professo-
res, e mais 1.600 técnicos oferecem o imprescindível 

apoio para o funcionamento eficaz da entidade. Vale 
ressaltar que a gestão desse universo do conhecimen-
to está sob a égide da competente reitora Maria Luiza 
Cavalli. Ela sucedeu a outros lendários administrado-
res universitários, tais como: o Dr. Gabriel Novis Ne-
ves, Atílio Ourives, Benedito Pedro Dorileo, Eduardo 
De’Lamônica Freire, Helmut Forte, Frederico Muller, Fer-
nando Nogueira, Luzia Guimarães e Paulo Speller.

Srªs e Srs. Senadores, nesses 40 anos, a UFMT 
ajudou a formar a elite intelectual mato-grossense, fa-
zendo surgir um novo calibre de lideranças políticas, 
empresariais e sociais em nossa comunidade. As ca-
beças pensantes da segunda metade do século XX 
têm sua gênese no campus desta entidade de ensino 
superior.

Não é exagero dizer que a Universidade Federal 
ampliou as fronteiras do conhecimento em nossa re-
gião, alargando a massa crítica e multiplicando o po-
der de compreensão de nossa própria grandeza, bem 
como observando, com mais cuidado, as contradições 
socioeconômicas latentes de nossa geração.

Devo dizer que cada um dos alunos formados 
pela UFMT se transportou para nossa sociedade como 
uma ilha do “saber” acadêmico, propagando, em suas 
atividades pessoais, o sumo da retórica e da evolução 
tecnológica assimiladas na escola.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana 
passada, como contei no início deste pronunciamento, 
participei de uma emocionante solenidade que come-
morou as quatro décadas de existência dessa univer-
sidade. Digo tocante, porque foi um reencontro com a 
coragem e a determinação de seus pioneiros. Vi ali a 
satisfação do Dr. Gabriel Novis Neves, ao ostentar na 
fronte o orgulho de ser um dos fundadores da UFMT.

Assisti também à outorga do título de Doutor Ho-
noris Causa ao ex-Senador e ex-Governador Pedro 
Pedrossian, uma lenda entre nós mato-grossenses. 
Pedrossian liderou politicamente os esforços para a 
implantação da UFMT e, merecidamente, recebeu o 
reconhecimento da comunidade acadêmica regional. 
Aos 81 anos de idade, os olhos de Pedrossian brilha-
ram com o entusiasmo de um menino que contemplava, 
diante de si, não o fluir do tempo, mas, sim, a projeção 
do futuro venturoso daqueles que tiveram a felicidade 
de passar pelos bancos daquela Universidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem se-
meia conhecimento colhe prosperidade. Quem planta 
a árvore do saber vai saborear os frutos da paz e da 
justiça social.

Gostaria de parabenizar todos os mestres, servi-
dores e alunos da Universidade Federal de Mato Gros-
so, certo de que eles são a boa safra de nossa terra.
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O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Sena-
dor Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pois não, 
Senador Delcídio Amaral.

O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Eu 
gostaria de somar. Eu estava ouvindo o discurso de 
V. Exª, falando sobre a Universidade Federal do Mato 
Grosso, do nosso irmão Mato Grosso, e sobre a figura 
do ex-Governador Pedro Pedrossian. Eu sei que ele 
recebeu o título de honoris causa. Eu sou pantaneiro 
e conterrâneo dele. O ex-Governador Pedro Pedros-
sian nasceu em Miranda, uma cidade vizinha à minha, 
vizinha à Corumbá, no pantanal sul-mato-grossense. 
Ao longo do tempo e da vida política que tenho, que 
também não é longa, eu tive oportunidade de convi-
ver com o ex-Governador Pedro Pedrossian. Como V. 
Exª disse, um homem com uma visão extraordinária, 
um político completamente diferenciado. E eu tenho 
legitimidade para dizer isso, meu caro Senador Jay-
me Campos, porque eu disputei as eleições em 2002 
contra o ex-governador Pedro Pedrossian. Quero aqui 
registrar, aproveitando a oportunidade do discurso de 
V. Exª, o que ele representou e representa para o meu 
Estado, o Mato Grosso do Sul, e para o Estado de V. 
Exª, o Mato Grosso. Homem visionário, futurista, um 
político de vanguarda, inegavelmente, que pensou os 
nossos Estados e que ousou muito na vida. Nós de-
vemos muito o que o Mato Grosso do Sul e o Mato 
Grosso avançaram ao ex-governador Pedro Pedros-
sian. Tenho absoluta convicção do que digo a V. Exª, 
porque hoje sentimos falta do que ele representou para 
nós. Um político moderno, que passou do rio Paraguai, 
que passou do rio Paraná, que olhava Mato Grosso 
do Sul ecumenicamente, que tinha uma visão holística 
de desenvolvimento econômico, social e de respeito a 
sua gente. Nós todos temos orgulho de ter um político 
como foi e como é o ex-Governador Pedro Pedrossian, 
referência para nós. E eu espero que outros Pedros 
Pedrossians surjam em Mato Grosso do Sul e em Mato 
Grosso, para realmente fazer com que os nossos Es-
tados tenham uma leitura maior, uma leitura dinâmica, 
com a consciência de que aqueles Estados do bucolis-
mo, do fazendão, definitivamente se encerrem. Pedro 
Pedrossian foi um ponto fora da curva. Ele nos levou a 
refletir sobre o que Mato Grosso do Sul representava 
para a Nação. E, portanto, eu não poderia deixar de 
destacar e aproveitar esse discurso competente de V. 
Exª para, de viva voz, prestar as nossas homenagens 
ao grande cidadão sul-mato-grossense, mirandense, 
Pedro Pedrossian. Muito obrigado, meu caro Senador 
Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu é que 
agradeço o aparte de V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela or-
dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Sr. Presidente, gostaria de registrar, para efeito 
dos Anais da Casa, que hoje se despede do nosso 
convívio o Senador Antonio Carlos Júnior, filho de 
Antonio Carlos Magalhães, e figura exponencial de 
nosso Partido. 

Encontrava-me no Rio de Janeiro, participando 
de um evento. Não pude aqui estar para associar-me 
à manifestação dos colegas, de regozijo pelo desem-
penho do Senador Antonio Carlos Júnior no Senado 
Federal, honrando o nome de sua família, especialmen-
te do seu pai, o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que muito contribuiu para o desenvolvimento da região 
nordestina e do País, sobretudo para a melhoria das 
condições de vida de nosso povo.

Por isso, deixo minha homenagem ao Senador 
Antonio Carlos Júnior pela forma digna e proba com 
que se houve no desempenho do mandato, e também 
pelo exemplo, honrando as tradições de sua família.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Senador 
José Sarney. 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 61, de 2010 (nº 
3.407/2008, na Casa de origem, de iniciati-
va do Presidente da República), que dispõe 
sobre a participação de empregados nos 
conselhos de administração das empre-
sas públicas e sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e controladas e 
demais empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do ca-
pital social com direito a voto e dá outras 
providências.

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

Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
Se me permite uma breve palavra. Sr. Presidente, 

pela ordem. Senador Suplicy, aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pergunto se é sobre a matéria, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 

gostaria de fazer uma brevíssima comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se não for sobre a matéria, eu pediria a V. Exª que 
o fizesse...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Aguardarei.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Projeto de Lei da Câmara nº 61, cuja ementa já dis-
se.

E há, sobre a mesa, parecer favorável da Co-
missão de Assuntos Sociais, sendo Relator o Sena-
dor Roberto Cavalcanti, que será publicado na forma 
regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.733, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n° 61, de 2010 (n° 
3.407, de 2008, na origem), do Presidente da 
República, que dispõe sobre a participação de 
empregados, que dispõe sobre a participação 
de empregados nos conselhos de administra-
ção das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e contro-
ladas e demais empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto e dá outras 
providências.

Relator: Senador Paulo Paim
Relator “Ad hoc”: Senador Roberto Cavalcan-

ti

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 61, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, tramitou sob o 
n° 3.407, de 2008, na Câmara dos Deputados.

A proposição pretende, como anunciado na emen-
ta, dispor sobre a participação de empregados nos 
conselhos de administração das empresas públicas 
e sociedades de economia mista, suas subsidiárias 
e controladas e demais empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto.

O art. 2° determina que os estatutos das entida-
des de que trata o projeto prevejam a participação, nos 
seus conselhos de administração, de representantes 
dos trabalhadores, assegurado o direito da União de 
eleger a maioria dos seus membros. O representan-
te dos trabalhadores será eleito pelo voto direto dos 

seus pares, entre empregados ativos. As eleições se-
rão organizadas em conjunto pela empresa e pelas 
entidades sindicais.

O art. 3º O impõe que, no caso de os represen-
tantes do acionista majoritário deixarem de totalizar a 
maioria dos membros do conselho de administração, 
fica autorizado o aumento da composição desse ór-
gão, de forma a restaurar a maioria do acionista con-
trolador.

O art. 4º determina que, para que se cumpram os 
fins da lei, fica autorizada a alteração do número máxi-
mo de membros dos conselhos de administração.

O art. 5º, por seu turno, estabelece que o disposto 
na proposição em análise não se aplica a empresas 
com menos de duzentos empregados próprios.

Além desta Comissão, a matéria também foi 
despachada ao exame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em caráter terminativo.

Não foram oferecidas emendas no prazo regi-
mental.

II – Análise

A competência legislativa da União para o tema 
é indiscutível, tanto em face da condição federal das 
entidades referidas, quanto por conta da competência 
privativa dessa entidade federativa para legislar sobre 
Direito Comercial, que emerge da dicção do art. 22, I, 
da Constituição Federal.

A autoria pelo Presidente da República preser-
va a inteireza da constitucionalidade formal quanto à 
iniciativa da proposição.

No mérito, entendemos que o projeto de lei do 
qual nos ocupamos merece aprovação, por represen-
tar uma extensão da prescrição constitucional federal 
contida no inciso XI do art. 7°. Demais disso, com o 
advento da Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001, 
denominada Lei das Sociedades por Ações, foi intro-
duzida a possibilidade de participação de representan-
tes dos empregados nos conselhos de administração 
dessas empresas. .

Estando bem regulamentada – como estão – as 
questões atinentes à escolha, atuação e impedimentos 
dos representantes dos trabalhadores nos colegiados 
diretivos, temos para nos que a proposição reúne todas 
as condições de aprovação.

III – Voto

Somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 61, de 2010, nesta Comissão.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2010. – 
Senadora Rosalba Ciarlini, Comissão de Assuntos 
Sociais, Presidente
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, Relatora 
designada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
para proferir parecer sobre a matéria.

PARECER Nº 1.734, DE 2010–PLEN

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com o advento da Lei nº 10.303, de 31 
de outubro de 2001, a denominada Lei das Sociedades 
por Ações, foi criada a possibilidade de participação 
de representantes de empregados nos conselhos de 
administração das sociedades anônimas. A proposi-
ção que ora temos sob exame pretende viabilizar a 
aplicação dessa prescrição no âmbito das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, além de 
outras sob controle acionário da União.

Portanto, com base na adequação dessa pos-
sibilidade já estabelecida em lei, que vigora há pra-
ticamente dez anos, é que, em boa hora, há essa 
regulamentação no âmbito de empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
controladas e demais empresas com participação de 
capital da União. Além de guardar perfeita assimilação 
pelo art. 11 da Constituição Federal, ela é necessária 
e vem em boa hora.

A constitucionalidade, a legalidade e a técnica 
legislativa estão absolutamente corretas.

Diante do exposto, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica e mérito da matéria, somos pela 
aprovação, na forma como veio da Câmara, do Projeto 
de Lei nº 61, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Vou proceder à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

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

Deputados.

É o seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 61, DE 2010 

(N° 3.407/2008, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a participação de empre-
gados nos conselhos de administração das 

empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista, suas subsidiárias e controladas 
e demais empresas em que a união, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do ca-
pital social com direito a voto e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a participação de 

representante dos empregados nos conselhos de ad-
ministração das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e controladas e 
demais empresas em que a União, direta ou indire-
tamente, detenha a maioria do capital social com di-
reito a voto.

Art. 2° Os estatutos das empresas públicas e 
sociedades de economia mista de que trata esta Lei 
deverão prever, a participação nos seus conselhos de 
administração de representante dos trabalhadores, as-
segurado o direito da União de eleger a maioria dos 
seus membros.

§ 1° O representante dos trabalhadores será 
escolhido dentre os empregados ativos da empresa 
pública ou sociedade de economia mista, pelo voto 
direto de seus pares, em eleição organizada pela em-
presa em conjunto com as entidades sindicais que os 
representem.

§ 2° O representante dos empregados está su-
jeito a todos os critérios e exigências para o cargo de 
conselheiro de administração previstos em lei e no 
estatuto da respectiva empresa.

§ 3° Sem prejuízo da vedação aos administra-
dores de intervirem em qualquer operação social em 
que tiverem interesse conflitante com o da empresa, 
o conselheiro de

administração representante dos empregados 
não participará das discussões e deliberações sobre 
assuntos que envolvam relações sindicais, remune-
ração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de 
previdência complementar

assistenciais, hipóteses em que fica configurado 
o conflito de interesse.

Art. 3° No caso de os representantes do acio-
nista majoritário deixarem de totalizar a maioria dos 
membros do conselho de administração, em razão da 
modificação da composição do colegiado para fins de 
cumprimento ao disposto nesta Lei, fica autorizado o 
aumento suficiente do número de conselheiros para 
assegurar o direito do acionista controlador de eleger 
a maioria dos conselheiros.

Art. 4° Para os fins do disposto nesta Lei, fica au-
torizada a alteração do número máximo de membros 
dos conselhos de administração das empresas públicas 
e sociedades de economia mista federais.
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Art. 5° O disposto nesta Lei não se aplica as em-
presas que tenham um número inferior a 200 (duzen-
tos) empregados próprios.

Art. 6° Observar-se-á, quanto aos direitos e de-
veres dos membros dos conselhos de que trate este 
Lei e ao respectivo funcionamento, o disposto na Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, no que couber.

Art. 7° O Poder Executivo, por intermédio do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, edi-
tará as instruções necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 8° Observar-se-á, quanto aos requisitos e 
impedimentos para a participação nos conselhos de 
que trata esta Lei, além do disposto na legislação so-
bre conflitos de interesse no âmbito da administração 
pública federal, subsidiariamente, o disposto na Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há dois requerimentos.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Suplicy, eu darei, em seguida, a palavra a 
V. Exª depois da votação, porque nós vamos ser rá-
pidos com os dois requerimentos de urgência que se 
encontram sobre a mesa.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 990, DE 2010

Requeremos urgência, nos termos dos arts. 336, 
inciso II, e 338, inciso IV, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Resolução do Senado n° 66, 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 praticados no exercício das 
atribuições do Senado Federal previstas no art. 52, in-
ciso XIII da Constituição Federal e no art. 3º da Parte II 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

Sala das Sessões, em de de 2010. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está assinado por todo os componentes da Mesa 
Diretora.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a ur-
gência queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Também, da mesma maneira, há requerimento 

sobre a mesa, que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 991, DE 2010

Requeremos urgência, nos termos arts. 336, in-
ciso II, e 338, inciso IV, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Resolução do Senado n° 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 pes-
soal efetivo do Senado Federal, praticados no exercí-
cio das atribuições previstas no art.52, inciso XIII da 
Constituição Federal e no art. 3° da Parte II do Regu-
lamento Administrativo do Senado Federal.

Sala das Sessões, em de de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a urgência 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Posteriormente nós o incluiremos em pauta.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-

plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de comunicar que a equipe da Presidenta 
Dilma Rousseff acaba de confirmar a designação do 
atual Secretário-Geral, ex-Embaixador em Washing-
ton, ex-Subsecretário-Geral Político, pessoa com 36 
anos de carreira no Ministério de Relações Exterio-
res, o Itamaraty, num dos mais distintos quadros do 
nosso Ministério de Relações Exteriores, e que tem 
tido muita afinidade com o Ministro Celso Amorim, o 
qual ainda ontem aqui nos expôs, de maneira muito 
positiva, os passos que deu ao longo desse oito anos 
de Governo do Presidente Lula. Então, o Embaixador 
Antonio Patriota foi confirmado como aquele que será 
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o novo Ministro de Relações Exteriores na gestão da 
Presidenta Dilma Rousseff.

Queremos saudar essa escolha como muito po-
sitiva.

O Senador Gerson Camata diz que quer também 
saudar a escolha da Presidenta Dilma Rousseff.

Muito obrigado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Estou inscrito na lista de oradores. Eu gostaria de 

saber se ela será aberta, se teremos a oportunidade 
de usar a tribuna.

Nós estamos inscritos na lista de inscrição para 
falar e gostaria de saber se ela será aberta agora.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos terminando a Ordem do Dia, para depois, 
então, abrir a lista de oradores.

Temos também, sobre a mesa, um requerimento 
de urgência, subscrito por várias Lideranças: do PDT, 
PSDB, PSB, DEM, PT e PMDB.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 992, DE 2010

Requeiro, na forma do disposto no art. 336, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para a 
apreciação do PLS 195, de 2010, que altera o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Peque-
no Porte para considerar como Microempreendedor 
Individual aquele que tenha auferido receita bruta, no 
ano-calendário anterior a R$ 72.000,00 anuais. Hoje 
é restrito a R$ 36.000,00 anuais.

Sala das Sessões, em 2010. 

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

Quem aprovar a urgência permaneça como se 
encontra. (Pausa.)

Aprovada.
Será incluída oportunamente em pauta para...
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Sem partido – RR) 

– Senador Sarney!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O Senador Camata está presente? (Pausa.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Fora do 

microfone.) – Presente aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª quer a palavra pela ordem?
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Sem Partido – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, Senador, 
eu gostaria de agradecer a V. Exª pela gentileza que 
fez, pela atenção e pela orientação que me deu para 
a gente conseguir aprovar a consolidação das leis da 
cultura. Mais uma vez, V. Exª mostra que é um defen-
sor, um homem que produz cultura neste País.

Muito obrigado, Senador Sarney!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Agradeço a V. Exª.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Alfredo Cotait.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer menção 
à indicação da Presidenta Dilma referente ao novo 
Chanceler, que é o Embaixador Antonio Patriota, cujo 
trabalho tenho acompanhado. É um jovem extraor-
dinário. Foi Embaixador do Brasil em Washington e, 
realmente, é uma pessoa, hoje, preparada para ser 
nosso Chanceler e continuar a política externa do 
nosso Governo.

Portanto, eu queria deixar aqui essa menção, pa-
rabenizando a Presidenta Dilma pela escolha do Embai-
xador Antonio Patriota como nosso novo Chanceler.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Houve a vinda dos processos cuja urgência o 
Plenário aprovou, para encerrarmos a Ordem do Dia. 
Depois, Senador Neuto De Conto, V. Exª será inscrito 
como orador.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, con-
forme combinado com o Presidente Marco Maia, da 
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Câmara, será suspensa a Ordem do Dia, para que V. 
Exª possa abrir a sessão do Congresso. Acontece que, 
neste momento, a Câmara está realizando votação no-
minal. Assim, tão logo termine a votação nominal, já foi 
dada a ordem, pelo Presidente Marco Maia, para que 
seja, imediatamente, suspensa a sessão da Câmara, 
a fim de que possamos abrir a sessão do Congresso 
Nacional. Então, deve haver uma comunicação direta 
entre as duas Secretarias de Mesa, para podermos 
saber o horário certo do encerramento da nossa ses-
são e da abertura da sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli, atendendo à solicitação de V. Exª, que 
é Líder do Governo no Congresso, convoco sessão do 
Congresso Nacional, após o término das sessões da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a ser 
realizada no plenário do Senado Federal.

Penso que posso conceder a palavra a V. Exª, 
Senador Neuto De Conto, enquanto estamos espe-
rando, sem encerrar a Ordem do Dia.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José 
Sarney; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, assomo a 
esta tribuna para também, como os demais Senado-
res que encerram seu mandato no próximo dia 31 de 
janeiro, fazer minha despedida desta tribuna e desta 
Casa. Eu o faço vivendo o passado, faço-o recordando 
meu início na vida política.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho de 
uma pequena comunidade, Jacarezinho, no interior 
do Município de Encantando, no Rio Grande do Sul, 
e, há mais de meio século, aportei em Santa Catarina. 
Nessa trajetória de vida, nessa jornada de trabalho, vivi 
numa pequena propriedade rural, que nos fornecia a 
sustentação familiar, e cheguei a ser produtor rural. De 
aluno, cheguei a professor; de operário, de emprega-
do, a empregador.

Consequentemente, passando para a vida polí-
tica, fui Vereador por três mandatos na minha querida 
São Miguel do Oeste, fui Deputado Estadual, exerci 
três mandatos como Deputado Federal e, portanto, 
agora, concluo nove mandatos legislativos. Foi uma 
trajetória que me gratificou muito, porque passei por 
todas as Casas legislativas do País: no Município, no 
Estado, na Câmara dos Deputados e no Senado da 
República. Ocupei também, Srªs e Srs. Senadores, 
quatro Secretarias de Estado diferentes: fui Secretá-
rio dos Negócios do Oeste, Secretário da Casa Civil, 
Secretário da Agricultura, Abastecimento e Irrigação e 
Secretário da Fazenda do meu Estado, Santa Catarina. 
Sou fundador do MDB, do PMDB; fui Presidente Muni-
cipal, Presidente Estadual e membro nacional.

Esses são os dados que eu gostaria de deixar 
registrados, para adentrar nas ações do meu manda-
to nesta Casa.

No meu mandato nesta Casa, ocupei a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, em que fui Presi-
dente, e a Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, em que sou o Presidente atual. Fui membro 
da Comissão de Assuntos Econômicos e suplente na 
Comissão de Agricultura e na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Em relação à agricultura, este, talvez, seja o 
fato mais importante que devo relatar aqui: por meio 
do trabalho, mas, principalmente, da observação e do 
acompanhamento desse setor fundamental da vida 
do Brasil, vejo que a agricultura tem mostrado dados 
fundamentais não só pela sua estabilização e pelo seu 
crescimento, mas, principalmente, pelo que representa 
para o futuro. Hoje, a agricultura representa 33% do 
PIB nacional, 34% das exportações, 37% dos empre-
gos. Representa o abastecimento de 180 milhões de 
brasileiros e também contribui em 214 países com 
alimentos para os povos do mundo.

Há pouco tempo, li, em relatório fornecido pela 
FAO e divulgado pelo Ministério da Agricultura, que o 
Brasil será responsável por 21% do consumo da carne 
suína no mundo, por 60% do consumo da carne bovina 
e por 90% do consumo da carne de frango. Apresento 
esses dados, para que se tenha ideia do desenvolvi-
mento e do crescimento desse setor no País.

Não tenho dúvida de que, se internarmos o pro-
cesso produtivo nos 90 milhões de hectares do Centro-
Oeste e do Nordeste, sem agredir o meio ambiente 
com desmatamento, se internarmos os 30 milhões 
de hectares que estão degradados nas fazendas e se 
pudermos – e podemos – ainda consorciar agricultura 
com pastagem, mais 30 milhões de hectares poderão 
ser internados, e vamos quadruplicar a habitual pro-
dução do País.

Hoje, data em que me despeço, eu gostaria tam-
bém de adentrar um pouco na Comissão do Desen-
volvimento Regional e Turismo, que presidimos e em 
que há um espaço extraordinário de crescimento, com 
tecnologia moderna. Com tudo o que se apresenta para 
a máquina substituir o homem, não temos dúvida de 
que o serviço será o grande caminho para o emprego 
no futuro. E esse caminho está tão aberto e tão potente 
quanto os dados técnicos que se apresentam.

Nós somos, hoje, a oitava economia do mun-
do e deveremos, ainda nesta década, chegar a ser a 
quinta economia do mundo, mas, no turismo, o WTTC, 
Conselho Mundial de Viagem e Turismo, nos diz, em 
uma pesquisa envolvendo 181 países, que somos o 
décimo terceiro. Ora, se somos a quinta economia e 
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o décimo terceiro no segmento, é claro que temos 
um espaço fantástico para buscar o crescimento. Por 
outro lado, estamos distantes e somos o 41º destino 
turístico internacional e, também, somos o 39º em en-
trada de divisas.

Eu gostaria de citar outro número, Sr. Presidente, 
que nos dá uma dimensão mais clara: o turismo hoje, 
no Brasil, já é o quinto segmento em entrada de di-
visas; só perde para o minério de ferro, para a venda 
do petróleo, para a soja em grãos, que exportamos, 
e, principalmente, para a carne de frango. Depois, 
vem o turismo, como grande instrumento da nossa 
economia.

Não temos dúvida alguma de que esses dados 
nos dão uma visão clara, aberta e muito farta para 
dizer a esta Casa e ao Brasil que, no turismo, temos 
um espaço muito grande para o crescimento. E, na 
agricultura, deveremos crescer muito para o que se 
apresenta na economia mundial.

Eu gostaria, também, de deixar uma mensagem 
sobre o Mercosul, de cujo Parlamento faço parte. Avan-
çamos bastante, mas precisamos avançar muito mais 
para que o nosso País possa, com a sua liderança 
dentro desse mercado, encontrar todos os espaços 
para o engrandecimento e para o desenvolvimento 
dessa economia.

Para encerrar, eu não poderia deixar de registrar 
que, após nove mandatos legislativos, meu caro Sena-
dor e futuro Governador Raimundo Colombo, talvez a 
maior obra que produzimos tenha ocorrido em 1994, 
quando fui Relator do Plano de Estabilização da Eco-
nomia do País: o nosso Plano Real. Quando a inflação 
representava 80% ao mês e 2,5% ao dia, tivemos um 
projeto de conversão com 53 alterações. A Comissão 
especial pôde oferecer, naquela oportunidade, ao Ple-
nário do Congresso Nacional, uma proposta funda-
mentada para que pudéssemos sair daquele quadro 
tão difícil e complicado.

Sem dúvida alguma, o plano de estabilização nos 
deu alguns números extraordinários. Em 1994, o nosso 
PIB era de 359,2 bilhões e fechamos o ano de 2009 em 
3,1 trilhões, com um crescimento, em 15 anos, de 900 
vezes E, se quisermos alcançar o patamar de quinta 
economia do mundo, teremos de dobrar o nosso PIB, 
e certamente o faremos, pela força do trabalho, pelas 
leis constituídas e, principalmente, pela força de tra-
balho da nossa sociedade.

Vamos deixar alguns espaços em que deixamos 
de progredir.

Não precisamos de uma reforma tributária; pre-
cisamos de uma reforma política, partidária e eleitoral; 
e precisamos, como nunca, de uma reforma profunda 
do pacto federativo, para que esse crescimento extra-

ordinário possa encontrar, nas legislações, a força, a 
vontade e, principalmente, os meios legais para esse 
crescimento.

Por isso encerro, Sr. Presidente, primeiramen-
te agradecendo a todos os segmentos: à CNA, pelo 
trabalho com que nos ajudou na agricultura; ao trade 
turístico, pelo trabalho com que nos tem assessorado 
e nos proporcionado, em todos os caminhos, para o 
turismo do Brasil e o desenvolvimento regional; às as-
sessorias legislativas desta Casa, que se têm colocado 
à disposição e nos ajudado muito; aos funcionários do 
Senado da República; aos funcionários do meu gabi-
nete, o gabinete nº 14, da nossa ala de trabalho.

Quero agradecer ao departamento médico por 
tudo que tem feito em todas as vezes que dele preci-
samos; ao secretário e à secretária das Comissões, 
que nos auxiliaram para que pudéssemos exercer um 
trabalho profundo; quero agradecer à imprensa, por 
tudo quanto tem proporcionado na divulgação dos nos-
sos trabalhos no Senado da República, a serviço de 
Santa Catarina e à disposição do nosso Governador 
Luiz Henrique da Silveira e do nosso Vice-Governador 
Leonel Arcanjo Pavan.

Eu gostaria de falar da minha disposição e agra-
decer pela oportunidade de estar aqui, mas também 
agradecer aos catarinenses por tudo que têm feito, prin-
cipalmente nas urnas, pela confiança no trabalho e pela 
oportunidade que me deram para representá-los.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desço desta 
tribuna gratificado. Saio desta Casa agradecido pela 
oportunidade e, principalmente, pelos colegas, pelo tra-
balho de companheirismo, pelas ações desenvolvidas 
e pelo trabalho executado em favor de Santa Catarina 
e em defesa dos interesses do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Neuto de Couto, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, V. Exª me permite?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Heráclito Fortes, do DEM do 
Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª 
hoje, no final da manhã, fez um pronunciamento, e fiquei 
atento a algumas afirmações feitas por V. Exª no que 
diz respeito a emendas parlamentares destinadas, por 
parlamentares do Piauí, para determinadas rubricas. 
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Eu, curioso, fui me aprofundar na matéria e vi que V. 
Exª, além de ter razão, foi modesto nos números.

No ano de 2010, na rubrica “Divulgação de Turis-
mo Interno”, que é exatamente onde existe esse veio 
que deriva para os carnavais fora de época e para 
essas festas completamente fora de propósito em se 
tratando de um Estado pobre como o nosso, o Gover-
no liberou R$15,82 milhões, dos quais R$7 milhões já 
foram pagos. É um absurdo!

Para o Programa Segundo Tempo, que é outro 
veio de corrupção, o Governo liberou R$3,5 milhões, 
dos quais já pagou R$1,2 milhão. O Pró-Jovem – e, 
aí, a coisa é mais escandalosa – beira a quase R$100 
milhões.

Sr. Presidente, é preciso que o Governo tome 
uma atitude com relação a isso. O Pró-Jovem seria 
muito bem-vindo ao Piauí se esses cursos realmente 
tivessem sido ministrados.

O Senador Raimundo Colombo, futuro Gover-
nador de Santa Catarina, que presidiu, antes de mim, 
a CPI das ONGs, lembra-se que apareceu, em Santa 
Catarina e no Paraná, uma entidade que fazia, mais 
ou menos, esse mesmo tipo de trabalho. Era a Cotraf, 
salvo engano. Não é isso, Senador Colombo? Cotraf. 
Tentou-se, por todos os meios, apurar os fatos, não com 
o intuito de perseguição, mas apenas com o propósito 
de estancar esse sangradouro de verbas públicas.

A CPI não obteve sucesso porque a base do Go-
verno não deixou que ela se reunisse e que ela apu-
rasse. Os fatos estão vindo à tona... 

Esse carnaval fora de época no Estado do Piauí 
é muito grave, Sr. Presidente! Espero que o Ministé-
rio Público atue nesse caso. Espero que o Ministro 
Jorge Hage, que conheço há algum tempo e a quem 
tenho na conta de um homem altamente sério, apure 
esses fatos. 

Ontem, vi a indignação de S. Exª diante das infor-
mações que recebeu no que diz respeito ao comércio de 
OSCIPs. Isso é apenas a ponta do iceberg. É preciso, 
Sr. Presidente, que esses fatos sejam apurados.

Eu tomei o cuidado, após ter visto o pronuncia-
mento de V. Exª hoje pela manhã, de juntar esses 
dados, que são preliminares, mas comprometo-me a 
trazê-los ainda com mais detalhes, para que a Nação 
brasileira veja como é que um Estado pobre, como o 
Piauí, gasta em carnaval fora de época, com a contra-
tação de bandas superfaturadas, como bem afirmou 
V. Exª, recursos que poderiam estar sendo destinados 
ao saneamento, à saúde, às necessidades vitais do 
nosso povo.

Era o registro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Chamamos a atenção para essas palavras do Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Pre-
sidente,... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Se pegarmos a mídia, as últimas grandes revistas e 
os jornais, veremos que estão detonando a vergonha 
que está sendo o Orçamento, justamente com essas 
verbas para eventos turísticos. 

É uma desmoralização não só para o Senado, 
mas para o Congresso e para a democracia. Isso teve 
– vamos dizer – o seu apogeu em um escândalo ocor-
rido em Natal, quando um Deputado ficou caracteri-
zado por dar passagens a muitas artistas (mulheres) 
e, em nome do turismo, fazia um evento em benefício 
próprio, vendendo abadás. E nisso ele fez escola. Lá 
no Piauí tem um Deputado também useiro e vezeiro 
nisso. Ele consegue R$400 mil, R$500 mil para cada 
Prefeito, e faz o carnaval fora de época, transformando 
o Piauí em Sodoma e Gomorra, vendendo abadás, de 
tal maneira que, em uma campanha eleitoral, ele é o 
candidato mais milionário que existe.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, havia pedido a palavra antes o nosso Co-
lombo, que se aproxima da tribuna.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem revisão 
do orador.) – Daqui mesmo, Sr. Presidente, apenas 
para uma informação rápida. 

Só para fazer um registro, Sr. Presidente: neste 
momento, em Rondônia, estão sendo diplomados os 
candidatos eleitos este ano. Meus cumprimentos ao 
futuro Governador Confúcio e ao seu Vice-Governador, 
Airton; aos Senadores e Deputados Federais eleitos e 
aos Deputados Estaduais. 

Era esse o registro.
Cumprimento a todos que estão sendo diploma-

dos neste momento. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com a palavra o Senador Colombo, representante 
de Santa Catarina, eleito Governador do Estado. Ele 
que já foi Prefeito por três vezes em sua cidade natal. 
Então, tem larga experiência. Sem dúvida, será um 
dos melhores Governadores de seu Estado em sua 
história política.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão San-
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ta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
hoje para demonstrar minha gratidão, meu profundo 
reconhecimento a esta Casa pela oportunidade que 
me dá, Senador Mozarildo, nestes últimos quatro anos 
de convívio e de aprendizado. 

Sr. Presidente, não fiz o aparte ao Senador Neuto 
de Conto porque falaria em seguida. Mas, agora, que-
ro cumprimentar o Senador Neuto Fausto de Conto, 
nosso Senador por Santa Catarina, que fez aqui o seu 
pronunciamento anteriormente, demonstrando todo o 
seu trabalho, a sua luta e a sua longa vida pública de 
êxito e muitos méritos. S. Exª é uma referência na po-
lítica de Santa Catarina. Um homem de bem, que faz 
o bem em todas as suas ações. Seu pronunciamento 
mostrou o seu conhecimento e a sua liderança. Eu 
gostaria, Senador Neuto de Conto, de lhe dar para-
béns. V. Exª é uma referência não só para mim, mas 
para todos em Santa Catarina, suprapartidariamente, 
pela sua forma de ser, pela sua forma de bem-fazer, 
de viver, de conviver. É uma honra ter vivido ao seu 
lado nestes quatro anos e ter aprendido muito com a 
sua tranquilidade, com a sua sabedoria, com a sua 
experiência e com o seu alto espírito público. Quero 
cumprimentá-lo em nome – tenho certeza – de todo o 
povo de Santa Catarina com profundo reconhecimento 
por sua carreira, especialmente aqui no Senado, pelo 
que pude acompanhar nos trabalhos feitos como Pre-
sidente de várias Comissões, pelo trabalho de muita 
dedicação, também em defesa dos interesses de Santa 
Catarina, às vezes deixando de lado a popularidade, 
mas dando ao Estado, com o seu voto e com o seu 
apoio, a condição necessária de governabilidade e de 
ações. Então, quero reconhecer, exaltar e proclamar, 
aqui, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo 
seu trabalho, que, tenho certeza, irá continuar.

Eu gostaria também, neste momento em que 
termino aqui a minha missão – ainda temos a semana 
que vem, mas pretendo fazer deste pronunciamento a 
última oportunidade –, de agradecer ao povo de San-
ta Catarina, que me deu esse privilégio extraordinário 
de, eleito Senador, poder representar o meu Estado, 
ao lado do Senador Neuto de Conto e da Senadora 
Ideli Salvatti, nesta Casa Legislativa. E, agora, no meio 
do mandato, agradecer, mais uma vez, a confiança 
do povo catarinense de me dar o privilégio de, eleito 
Governador, desenvolver ação no Executivo de Santa 
Catarina. 

De fato, é uma responsabilidade muito grande, 
mas também uma oportunidade de aplicar aquelas 
ideias, de levar às pessoas o nosso sentimento, de dizer 

como a gente acredita que deve ser a verdadeira polí-
tica, na prática, e é exatamente esse o grande desafio. 
Mas a gente está pronto, determinado, com muita fé e 
confiança e com a força do voto e com o resultado da 
eleição para fazer esse trabalho que, tenho certeza, 
estará à altura da história, da tradição, da força, da fé 
e do jeito de ser do povo catarinense.

Quero cumprimentar, aqui, o Senador Casildo 
Maldaner que assume, agora, o meu lugar. Um extra-
ordinário companheiro, ex-Governador, ex-Senador, 
um homem de grande liderança e que vai contribuir 
muito com esta Casa. E, agora, com a chegada do 
Luiz Henrique, que é um homem de grande conheci-
mento e experiência, vai dar uma grande contribuição 
junto com Paulo Bauer, que completa o nosso time de 
Senadores, pessoa que vai trazer também uma gran-
de experiência, com talento, que, somados, farão um 
grande trabalho para o Senado, representando Santa 
Catarina no Senado.

Eu quero agradecer, do fundo do coração, a to-
dos os funcionários da Casa que deram essa cober-
tura importante e, de forma especial e carinhosa, com 
muita gratidão, àqueles que, no gabinete, desenvolve-
ram todo esse trabalho de apoio, de colaboração e de 
ensinamento.

Quero agradecer a todos os Senadores que, ao 
longo desse tempo, nesse convívio, aprendi muito. 
Aprendi na relação – eu que sou um pouco tímido –, 
formei boas amizades, aprendi muito na luta, no dia a 
dia, e eu, cada vez formo mais as minhas convicções. 
Eu não tenho medo de dizer que sou político, que gos-
to da política, que vejo, através da política, a forma de 
fazer o bem, de liderar ações que possam melhorar a 
vida das pessoas. Esse é o meu compromisso. 

Sonhei com reformas importantes e estruturais, 
lutei por elas, discursei aqui muitas vezes, elas não 
vieram, mas para quem acredita na democracia e 
gosta da política, elas podem ser feitas na prática, 
na ação do dia a dia de cada um de nós. E aqui fica 
o meu compromisso de fazer do meu trabalho exata-
mente esse papel. 

Acredito também na paz, na política que soma, na 
política que une, na política que se desenvolve através 
da força empenhada e na ação de cada um. 

Por isso, o meu desejo de parceria com todos os 
Prefeitos de todos os partido, não importa, eu quero 
ser o Governador da sociedade. E a mesma coisa fa-
rei em relação ao Governo Federal – sou de um par-
tido de oposição. As minhas ideias são fortes dentro 
de mim e eu luto por elas, porque acredito nelas, mas 
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nenhuma delas impede-me de trabalharmos juntos e 
de somarmos forças, ao tempo em que desejo à Pre-
sidente Dilma Rousseff o maior sucesso e, naquilo que 
puder, eu quero ajudar, porque quando o Governo vai 
bem, vai bem a sociedade. 

Quero conceder um aparte ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, pessoa com quem convivi muito e apren-
di a admirar. O aparte de V. Exª alegra-me muito. Não 
quero me estender, mas concedo o aparte a V. Exª com 
a maior alegria, porque aprendi a admirá-lo. Li o seu 
livro, recebi os seus trabalhos e atentei muito quando 
estava na CPI das ONGs, juntamente com o Senador 
Heráclito Fortes e, ali, o senhor pode ter certeza que 
me deu muitas orientações e eu segui muitos seus 
passos com aquela experiência que o senhor teve no 
trabalho anteriormente.

Ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Co-

lombo, também gostaria de aparteá-lo posteriormen-
te.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero 
dizer a V. Exª, Senador Raimundo Colombo, que o Se-
nado vai perder com a sua saída, mas, com certeza, 
Santa Catarina vai ganhar muito com a sua posse como 
Governador. V. Exª demonstrou aqui, nesse período 
em que passou, ser um homem trabalhador, dedica-
do, zeloso, como V. Exª bem colocou, um homem da 
harmonia, que sabe falar com todo mundo, unir todo 
mundo, mas um homem de convicções fortes, que luta 
realmente pelo que pensa. Acho que essa convivência 
aqui engrandeceu a nós que ficamos, como é o meu 
caso. Tenho certeza de que o povo de Santa Catarina 
já acertou ao elegê-lo, mas vai ficar mais feliz ainda 
com o governo que, tenho certeza, V. Exª vai desen-
volver com muita competência. Portanto, parabéns 
pela eleição, lamentando perder a sua convivência 
aqui no dia a dia.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado. Eu também lamento, mas agradeço as suas 
palavras.

Ouço o Líder, Senador Antonio Carlos Júnior e, 
em seguida, o Senador César Borges. Obrigado.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Raimundo Colombo, Governador Raimundo 
Colombo, a convivência com V. Exª foi uma das coisas 
importantes que tivemos aqui; cultivar a sua amizade, 
a sua lealdade e a convivência legislativa. Tivemos um 
entrosamento muito grande dentro da bancada. Temos 
pensamentos muito afinados sobre economia, sobre a 
questão do País. Essa convivência foi muito importante 

para mim também. Agradeço a relação que tivemos, de 
muita proximidade, e desejo a V. Exª toda a felicidade 
do mundo, toda a condição de fazer um belo governo 
em Santa Catarina, para que, então, a carreira de V. Exª 
seja coroada com uma bela gestão, o que vai fortificar 
ainda mais o nosso Partido, o Democratas.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado, Senador Antonio Carlos. Eu queria dizer 
que, quando vi, no final do seu pronunciamento, o se-
nhor indo às lágrimas, firmei ainda mais a convicção 
da pessoa que o senhor é. Ali se mostrou o Antonio 
Carlos emoção, o Antonio Carlos amor, o Antonio Car-
los com espírito público. Por isso, ACM Júnior, você 
cada vez cresce mais. Conviver contigo foi realmente 
um privilégio, um aprendizado. Você que carrega con-
sigo uma das mais fortes tradições da política baiana 
e brasileira. É um privilégio tê-lo como amigo.

Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 

Raimundo Colombo, queria, neste momento de des-
pedida que estamos fazendo, pelo menos do mandato 
como Senadores – seremos ex-Senadores e colegas 
–, quero dizer a V. Exª que foi uma satisfação muito 
grande, um prazer conhecê-lo e ver essa figura tran-
quila, calma, equilibrada, serena, do Senador Raimun-
do Colombo, o que me dá muita tranqüilidade de que 
o belo Estado de Santa Catarina estará bem dirigido 
nos próximos anos por V. Exª, a quem aproveito para 
parabenizar pela vitória e desejar-lhe completo su-
cesso à frente dessa responsabilidade muito grande 
de governar o seu Estado. Mas V. Exª reúne todas as 
qualidades, o que nos dá certeza de que vai condu-
zir bem Santa Catarina. Estaremos sempre olhando 
com satisfação para ver o belo desempenho de V. Exª 
e desse belo Estado que é Santa Catarina. Parabéns 
e muito sucesso a V. Exª!. 

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senador César Borges. Faço minhas 
as palavras do ACM Júnior quando fez referência ao 
seu trabalho aqui, exitoso, operoso, com grandes con-
quistas, um homem firme na luta. Aprendi e vi o seu 
trabalho e admiro-o muito. Cumprimento V. Exª e agra-
deço suas palavras.

Senador Augusto Botelho, esse querido amigo, 
simpático e carinhoso. Todo mundo tem um carinho 
muito especial por você. Que prazer poder conceder 
a palavra a V. Exª!

O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) – 
Muito obrigado, Senador Raimundo Colombo. Faço um 
aparte para parabenizar V. Exª, porque Santa Catarina 
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é um Estado muito admirado pelos outros Estados. É 
zona livre de aftosa sem vacinação há muitos e mui-
tos anos, tem um parque industrial invejável, que co-
nheci há uns dois anos e que eu não sabia que tinha. 
E pelo trabalho que V. Exª desenvolveu aqui dentro 
desta Casa, com seu jeito tranquilo de conversar, de 
resolver e de defender suas ideias, de apresentar os 
seus relatórios e os seus projetos, eu tenho certeza 
de que Santa Catarina vai aumentar a musculatura, o 
Estado vai melhorar a qualidade de vida das pesso-
as, que já é uma das melhores. A situação agrária do 
seu Estado é uma das melhores aqui no Brasil e com 
certeza vai melhorar, bem como o turismo, que é uma 
das coisas que vocês desenvolveram bastante nos 
últimos anos lá. Tenho certeza de que V. Exª fará um 
grande governo. Parabenizo V. Exª. Uma coisa me dá 
mais convicção de que seu governo será justo e cor-
reto é a religiosidade da sua família, da sua esposa e 
do senhor, que são cristãos praticantes e, com certe-
za, farão um trabalho dentro dos princípios da filosofia 
cristã. Parabéns.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado, Senador. Muito obrigado pelas palavras 
de V. Exª, que considero muito parecido no jeito, pois 
o senhor também é um homem muito calmo, muito 
tranquilo. É uma honra tê-lo como amigo e ouvi-lo se 
referindo a mim. 

Quero conceder o aparte ao querido amigo, de 
tantas ideias, de tantas lutas, de tantos sonhos e de 
tantos debates, Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Meu caro 
amigo Senador Raimundo Colombo, quero inicialmente 
dizer que foi uma alegria essa convivência que tivemos 
com V. Exª aqui nesses quatro anos de mandato. V. Exª, 
que é um dos expoentes do nosso Partido, venceu to-
das as barreiras que eventualmente surgiram nessa 
caminhada em que pleiteava ser Governador do seu 
Estado de Santa Catarina; conseguiu sobrepor-se. 
Aqui, com sua voz mansa, é um homem muito habili-
doso, até por sua formação cristã. Tive oportunidade 
de participar lá do lançamento da sua candidatura, 
no seu Estado de Santa Catarina, numa noite bela, 
maravilhosa. Uma verdadeira multidão já proclamava, 
naquela oportunidade, a sua vitória. Um homem que 
tem cheiro de povo, foi prefeito e sobretudo tem sen-
sibilidade. Aqui V. Exª demonstrou como vai ser seu 
governo. Vai ser um governo de paz, um governo que 
vai tratar – independentemente de cores partidárias – 
todo mundo de forma igual. Isso é muito importante 
para o gestor público, sobretudo para o estadista. E 

não tenho dúvida alguma de que V. Exª, que tem uma 
trajetória maravilhosa, vai ser um grande Governador, 
sobretudo defendendo as causas sociais. Quando V. 
Exª falava, no seu pronunciamento, lá atrás, no dia de 
lançamento da sua candidatura, V. Exª mostrou co-
nhecimento das reais necessidades do seu Estado de 
Santa Catarina, sobretudo na questão da saúde, prin-
cipalmente daqueles mais humildes, que dependem do 
serviço público do Estado. Não tenho dúvida de que 
V. Exª vai investir na área da educação, da saúde, da 
geração de emprego e renda e, principalmente, dar 
destaque ao seu Estado diante do cenário nacional por 
suas potencialidades do seu parque industrial, da sua 
área turística. Enfim, nós do Democratas apostamos 
no seu Governo, na certeza de que o senhor vai ser 
uma das reservas morais do nosso Partido, na medi-
da em que é um jovem ainda. Eu o antevejo até, no 
futuro, sendo um dos expoentes neste Brasil, não só 
como Governador de Santa Catarina, mas em outros 
cargos importantes que lhe reservam. Portanto, torço 
para o senhor. Sei que vai ser um grande Governador, 
um Governador humano, um Governador que, com 
certeza, dará a vez e a oportunidade para que o povo 
de Santa Catarina realmente tenha um Governador 
que faça justiça social, principalmente para aqueles 
que dependem, fundamentalmente, da participação e 
do apoio do Poder Público daquela cidade. Desejo, em 
meu nome, como seu colega Senador, sucesso, que 
faça uma administração que orgulhe o nosso Partido, 
o Democratas, que certamente tem na sua pessoa o 
futuro do nosso Partido, para que nós possamos ser 
os defensores de boas políticas públicas para o nosso 
Brasil. Parabéns, sucesso, na certeza de que V. Exª, 
que fez um belo trabalho como Senador, será um gran-
de Governador para o seu Estado de Santa Catarina. 
Que Deus abençoe V. Exª!

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Amém! Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, 
pela convivência. V. Exª é uma pessoa muita querida. 
Obrigado mesmo.

Concedo o aparte ao Senador Neuto De Conto, 
meu querido conterrâneo.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminente 
Senador e amigo Raimundo Colombo, primeiramente, 
quero agradecer as palavras bondosas à minha pes-
soa. A recíproca é verdadeira! O slogan da campanha 
diz tudo: “As pessoas em primeiro lugar.” Certamente, 
com as pessoas em primeiro lugar – o maior patrimônio 
que nós temos, em Santa Catarina, é o ser humano –, 
na sua elevação, em toda a sua plenitude, certamente, 
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vamos crescer. Santa Catarina crescerá e crescerá o 
Brasil junto. Por isso, vim aqui para aplaudi-lo, para 
homenageá-lo, para cumprimentá-lo e para dizer que 
a sorte acompanha os bons. V. Exª é um dos bons, e a 
sorte seguirá junto para o sucesso de Santa Catarina, 
dos catarinenses e de seu Governo. Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – Eu 
que agradeço, Neuto. Obrigado mesmo. Reafirmo aqui 
toda a admiração por V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes, 
que foi uma das pessoas que me deu a grande oportu-
nidade, aqui no Senado, como Presidente da CPI das 
ONGs. Gostaria de agradecer a V. Exª, que meu deu 
uma das grandes oportunidades, a de ser o Presidente 
da CPI das ONGs, e demonstrou confiança naquele 
momento, o que era importante para mim. Eu esta-
va começando a minha caminhada aqui, muito novo, 
mas V. Exª confiou e me deu a oportunidade, que eu 
gostaria de agradecer, no momento em que passo a 
palavra a V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Meu caro 
Senador Raimundo Colombo, quero dizer que o que 
eu pensava que fosse a grande oportunidade termi-
nou se transformando em uma grande frustração para 
mim e para V. Exª. E o País hoje está todo vendo que 
nós tínhamos razão: os absurdos cometidos com des-
vios de recursos, de verbas, esses carnavais fora de 
época feitos principalmente no Nordeste. Esses fatos 
precisam ser apurados. A CPI detectou isso. Lembra-
se V. Exª que havia um famoso caso, o caso clássico 
de um réveillon feito aqui em Brasília, em que uma 
ONG chamada Angrhamazônica trouxe o Boi Garan-
tido, de Parintins, e deu um calote no boi. Isso foi um 
escândalo, mas o Governo não quer apurar, não dei-
xa apurar. A garantia da impunidade faz com que as 
pessoas cada dia se aperfeiçoem mais nessas práti-
cas. Minha esperança, vou ser muito sincero, está na 
seriedade do Ministro Jorge Hage Sobrinho. Conheço 
a sua trajetória, conheço a sua vida, e a indignação 
dele ontem me traz a esperança de que esses fatos 
serão apurados. Mas vamos falar de coisa boa, e nada 
melhor do que o povo de Santa Catarina ter lhe consa-
grado Governador em uma eleição que muitos acha-
vam difícil. Uns diziam que era um azarão, e V. Exª foi 
devagarzinho, tal qual aquela formiga que não dorme, 
quando os que se consideravam eleitos acordaram, 
V. Exª foi ungido Governador, no primeiro turno. E eu 
tenho certeza de que V. Exª, pelo seu estilo, pela sua 
maneira fácil, afável, cordata de querer as coisas e 
consegui-las, vai fazer um extraordinário governo em 

Santa Catarina. Eu vou ficar triste, vou perder a sua 
convivência, a sua companhia, mas tenho certeza de 
que Santa Catarina irá ganhar muito com a ascensão 
de V. Exª àquele governo. Sabe bem V. Exª o carinho 
que tenho por Santa Catarina, sabe bem V. Exª como 
os catarinenses me destacam nas viagens que faço, 
muitas delas na sua companhia, e quero apenas ter 
o direito, ter a oportunidade de, daqui a algum tem-
po, ver in loco o grande governo que com certeza V. 
Exª fará para o povo catarinense. Um grande abraço 
e muitas felicidades.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado. Agradeço a todos, do fundo do coração. 
Agradeço a Deus por toda a força da fé, que fez com 
que essas ações se desenvolvessem através do tra-
balho da gente, agradeço ao povo de Santa Catari-
na, e declaro aqui, com muita fé, que vou dar tudo de 
mim, o melhor de mim, para fazer um grande trabalho, 
um trabalho justo. E o meu compromisso é com as 
pessoas. As pessoas estão em primeiro lugar, prin-
cipalmente aquelas que mais precisam, as pessoas 
mais pobres. 

Muito obrigado, um grande abraço, parabéns e 
felicidade a todos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Raimundo Colombo, quis Deus eu estar aqui 
na Presidência e manifestar o apreço que a Mesa Di-
retora tem a V. Exª. V. Exª é um político brilhante, não 
por ser apenas de Santa Catarina. É um professor for-
mado em Ciências Políticas, com visão, na Alemanha, 
foi duas vezes prefeito, Deputado Estadual, Deputado 
Federal e Senador. 

Raimundo Colombo, seu passado e a experiên-
cia administrativa, pois além de ser prefeito por duas 
vezes, V. Exª dirigiu, com muita competência, todas 
as companhias de lá, a de habitação, a energética, a 
de água, e tudo, são a certeza de que vamos ter um 
dos melhores governadores da história de Santa Ca-
tarina. Seja feliz.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
sei que V. Exª tem conhecimento, mas a Ordem do Dia 
não está encerrada e há dois projetos de resolução 
ainda sobre a mesa. 

Se V. Exª pudesse colocá-los em discussão...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Drª Cláudia Lyra, quais são os projetos de resolução 
solicitados pelo ilustre Senador Camata? (Pausa.)

Ela está providenciando, Camata. Quais são os 
projetos de resolução?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – (Fora 
do microfone.) São os Projetos de Resolução nºs 65 
e 66. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Enquanto isso, a Presidência convoca sessão do Se-
nado Federal a realizar-se no dia 21 de dezembro, às 
11 horas, destinada ao agraciamento da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, nos termos da 
Resolução nº 14, de 2010. 

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, solicita a Senadora de Santa Catarina, 
Ideli. 

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, con-
forme o acordado, a Câmara já suspendeu a Ordem do 
Dia. Então, se fosse possível, acatando a solicitação 
de votação das duas resoluções, que pudéssemos 
suspender ou encerrar a Ordem do Dia do Senado a 
fim de atender a convocação que o Presidente José 
Sarney fez, da abertura da sessão do Congresso, de 
imediato. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, vamos atender, aqui, ao Senador Camata.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 66, DE 2010 
(Incluído na pauta, nos termos do Requerimento  

nº 990, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 66, de 2010, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que ratifica, com 
base no art. 98, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, os atos de gestão 
praticados no exercício das atribuições do 
Senado Federal previstos no art. 52, inciso 
XIII da Constituição Federal e no art. 3º da 
Parte II do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa. 

A palavra é concedida ao Senador Delcídio Ama-
ral. S. Exª está aí? Para proferir parecer sobre a matéria, 

em substituição à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. (Pausa.)

Então, concedo a palavra ao Senador Gerson 
Camata, para proferir parecer sobre a matéria. 

PARECER Nº 1.735, DE 2010–PLEN

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, trata-se de resolução passada pela Mesa, 
aprovada por unanimidade, que ratifica e corrige atos 
praticados durante o ano. É uma ação normal que se 
pratica sempre nos finais de ano por parte da Mesa. 
V. Exª está presente e o projeto de resolução trata 
exatamente disso. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

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

PARECER N° 1.736, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 66, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 66, de 2010, que ratifica, 
com base no art. 98, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, os atos de gestão praticados no 
exercicio das atribuições do Senado Federal previs-
tas no art. 52, inciso XIII da Constituição Federal e no 
art. 3° da Parte II do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de 2010.
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ANEXO AO PARECER N° 1.736, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 66, de 2010.

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

RESOLUÇÃO N°  , DE 2010

Ratifica, com base no art. 98, inciso III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, os 
atos de gestão praticados no exercicio das 
atribuições do Senado Federal previstas no 
art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal 
e no art. 3° da Parte II do Regulamento Ad-
ministrativo do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° Esta Resolução ratifica, com base no art. 

98, inciso III, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, os atos de gestão praticados no exercicio das atri-
buições do Senado Federal previstas no art. 52, inciso 
XIII, da Constituição Federal e no art. 3° da Parte II do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal.

Art. 2° Ficam ratificados, passando a fazer parte 
integrante desta Resolução, os seguintes atos, edita-
dos com vistas a dar ampla transparência e eficiência 
à gestão do Senado Federal e de seu patrimônio:

I – Ato da Comissão Diretora n° 9, de 2009, 
que dispõe sobre a publicação de matérias e atos no 
Diário Oficial da União e no Boletim Administrativo 
Eletrônico de Pessoal do Senado Federal, na forma 
publicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 7 
de julho de 2009;

II – Ato da Comissão Diretora n° 12, de 2009, 
que institui o Portal da Transparência, na forma pu-
blicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 7 de 
julho de 2009;

III – Ato da Comissão Diretora n° 3, de 2010, que 
unifica e reorganiza a gestão contratual, patrimonial, 
contabil e financeira do Senado Federal, na forma pu-
blicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 14 
de abril de 2010;

IV – Ato da Comissão Diretora n° 2, de 2010, que 
autoriza a devolução de 2 (duas) máquinas impresso-
ras à Imprensa Nacional, originalmente proprietaria 
dos referidos equipamentos, por meio de transferên-
cia gratuita de posse e propriedade, na forma publi-
cada no Boletim Administrativo de Pessoal de 13 de 
abril de 2010;

V – Atos do Presidente no 155, de 2010, e n° 283, 
de 2010, que autorizam a cessão não onerosa e por 
prazo indeterminado a Presidencia da República, por 

meio de transferencia gratuita de posse, de mobiliario 
de época ocioso para integrar a decoração do Palacio 
do Planalto, na forma publicada nas edições do Bole-
tim Administrativo de Pessoal de 26 de abril e de 30 
de agosto de 2010;

VI – Ato do Primeiro-Secretario n° 44 de 2009, 
que unifica a gestão pessoal do Senado Federal.

Art. 3° Ficam ratificados, passando a fazer parte 
integrante desta Resolução, os seguintes atos relativos 
a estrutura do Senado Federal, assim come os edita-
dos para seu fiel cumprimento:

I – Ato da Comissão Diretora n° 4, de 2007, que 
consolida a redação do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, na forma publicada no Boletim 
Administrativo de Pessoal de 26 de abril de 2007, na-
quilo que for compativel com a Lei n° 12.300, de 28 
de julho de 2010;

II – Ato da Comissão Diretora n° 9, de 2007, que 
cria o Centro de Altos Estudos, na forma publicada no 
Boletim Administrativo de Pessoal de 13 de dezembro 
de 2007;

III – Ato da Comissão Diretora n° 6, de 2008, 
que modifica a estrutura administrativa da Secretaria 
Especial de Comunicação Social, na forma publicada 
no Boletim Administrativo de Pessoal de 9 de abril de 
2008;

IV – Decisão da Comissão Diretora de 6 de maio 
de 2008, que confere aos gabinetes de lideranças de 
partidos com menos de 3 (três) senadores um cargo 
em comissão de Assessor Técnico (SF-02), na forma 
publicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 7 
de maio de 2008;

V – Atos do Presidente n° 50 e n°s 81 a 87, todos 
de 2009, que extinguem órgãos e funções comissiona-
das na estrutura do Senado Federal, na forma publicada 
na edição do Boletim Administrativo de Pessoal de 30 
de março de 2009 e, no caso do Ato no 81, de 2009, 
na forma republicada em 9 de julho de 2009.

Art. 4° Serão concedidas ferias coletivas aos ser-
vidores do Senado Federal no mês de janeiro.

§ 1° Para as unidades essenciais, em que o fun-
cionamento deva ser ininterrupto, a Diretoria-Geral e 
a Secretaria-Geral da Mesa poderão fixar o número 
necessario de servidores que deverão permanecer 
em serviço.

§ 2° As ferias poderão ser interrompidas, a juizo 
da Administração, sempre que for indispensavel ao 
funcionamento do Senado Federal.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos a partir das respectivas 
datas dos atos normativos de que trata.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Satisfeito, Senador Camata? Tem outro. Nós es-

tamos aqui é para atendê-lo. É pena só haver dois 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65, DE 2010 
(Incluído na pauta, nos termos do  
Requerimento nº 991, de 2010)

Discussão, em turno único, do 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 Fe-
deral, praticados 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. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda perante a 
Mesa. 

Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho, 
para proferir o parecer sobre o projeto e a Emenda nº 
1-Plenário, em substituição à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Senador Augusto Botelho, com a palavra.

PARECER Nº 1.737, DE 2010 – PLEN

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Sem Partido – RR. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sobre 
o Projeto de Resolução do Senado nº 65, de 2010, que 
ratifica, com base no art. 98, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, os atos de gestão relativos ao qua-
dro de pessoal efetivo do Senado Federal, praticados 
no exercício das atribuições previstas no art. 52, XIII, 
da Constituição Federal e no art. 3º da Parte II do Re-
gulamento Administrativo do Senado Federal.

Sr. Presidente, a análise da emenda faz referência 
expressa ao Acórdão 3.087/2010 do Plenário do Tribunal 
de Contas da União, que foi prolatado em resposta à 
consulta formulada pela Presidência do Senado quanto 
à legalidade de se estender aos servidores contrata-
dos, antes da Constituição de 1988, para o emprego 
de Secretário Parlamentar e que trabalham até hoje 

na Casa o direito à transformação prevista no art. 243, 
caput, e seu § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990.

O voto, Sr. Presidente.
Ante todo o exposto manifesto-me de acordo 

com o Projeto de Resolução nº 65, de 2010, apresen-
tado pela Comissão Diretora, bem como pela Emen-
da nº 1-Plen, cuja aprovação recomendo nos termos 
da seguinte subemenda para melhor adequação dos 
objetivos propostos.

A subemenda, que se encontra aqui, estabelece: 
“Acresça-se o seguinte art. 3º da Resolução nº 65, de 
2010, com a consequente renumeração dos demais e 
modificação do Anexo II da mesma exposição:

Art 3º. Em cumprimento do Acórdão de nº 
3.087/2010, do Plenário do Tribunal de Contas 
da União, fica consolidado em sete o quanti-
tativo de cargos da categoria em extinção de 
Secretário Parlamentar, do quadro de servido-
res efetivos do Senado Federal, na forma do 
Anexo II desta Resolução.

Parágrafo único. A administração adotará as pro-
vidências necessárias à implementação da decisão 
referida no caput.

Plenário do Senado Federal.”
Esse é o parecer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº ,DE 2010

Sobre o Projeto de Resolução do Senado 
nº 65, de 2010, 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, prati-
cados no exercício das atribuições previstas 
no are. 52, inciso XIII da Constituição Federal 
e no art. 3º da Parte II do Regulamento Admi-
nistrativo do Senado Federal.

Relator: Senador

I – Relatório

O PRS n° 65, de 2010, ratifica, com base no art. 
98, inciso 1I1, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, os atos de gestão relativos ao quadro de pessoal 
efetivo do Senado Federal, praticados no exercício das 
atribuições previstas no art. 52, inciso XIII da Constitui-
ção Federal e no art. 3º da Parte 11 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal.

O Projeto discrimina, inclusive identificando a data 
de sua publicação no Boletim Administrativo de Pes-
soal, todos os atos a serem ratificados, a saber: o Ato 
da Comissão Diretora n° 9, de 2008, que autorizou a 
realização de concurso público; os Atos do Presidente 
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n” 6, 371 e 427, de 2009, e n° 169, de 2010, que extin-
guiram cargos, transformaram cargos vagos em outros 
do mesmo nível e consolidaram o quadro de cargos 
efetivos do Senado Federal; os Atos do Diretor-Geral 
n° 1.660, 1.888 e 1906, de 2010, que transformaram 
cargos vagos em outros do mesmo nível.

Além disso, o Projeto: agrupa e consolida as di-
ferentes categorias, áreas e especialidades em que 
se dividem os cargos efetivos do Senado Federal nos 
níveis 1,11 e 111, preservado o quantitativo total e 
garantindo-se aos aprovados nos concursos públicos 
para os cargos em questão, observada a validade dos 
certames, a preservação dos direitos decorrentes da 
respectiva ordem de classificação; determina os cargos 
que serão extintos quando vagarem; autoriza a Direto-
ria-Geral a transformar, quando vagarem, até o limite 
de trinta cargos da categoria de Analista Legislativo e 
cem cargos de Técnico Legislativo, das especialidades 
e áreas que indica, em cargos de outras especialidades, 
respeitando-se sempre o mesmo nível e a disponibi-
lidade orçamentária; especifica que o provimento dos 
cargos dar-se-á exclusivamente por meio de concurso 
público e veda sua transformação ou extinção para a 
criação de cargos de provim em comissão.

O Projeto recebeu a Emenda n° 1-PLEN, que, em 
cumprimento ao Acórdão no 3.087/2010 do Plenário do 
Tribunal de Contas da União, consolida o quantitativo 
de cargos da categoria em extinção de Secretario Par-
lamentar, do quadro de servidores efetivos do ,Senado 
Federal, na forma do Anexo II da Resolução No Ane-
xo referido, o quantitativo de cargos da categoria em 
extinção de Secretário Parlamentar, que era de dois, 
passa para sete (havendo urn acréscimo, portanto, de 
cinco cargos).

II – Análise do Projeto de Resolução

Na justificação do Projeto de Resolução sob 
análise, a Comissão Diretora esclarece que os atos 
de gestão ora submetidos a apreciação do Plenário 
estado compreendidos em sua função institucional, 
pois cabe a ela exercer a superior direção dos servi-
ços do Senado Federal, identificando a necessidade 
de imediata edição de atos no exercício das atribuições 
constitucionais do Senado Federal previstas no art. 52, 
XIII da Constituição Federal, visando ao exato aten-
dimento do interesse público, conforme lhe autoriza o 
art. 3° da Parte II do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal.

Para tanto, a Comissão Diretora edita atos tra-
tando de matérias para as quais a Constituição Fede-
ral não exige lei ou resolução. Por outro lado, o art. 98 
do Regimento Interno do Senado Federal estabelece 
que: “A Comissão Diretora compete: (...) III — propor 

ao Senado projeto de resolução dispondo sobre sua 
organização, funcionamento, policia, criação, trans-
formação ou extinção de cargos, empregos e funções 
de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação 
da respectiva remuneração, observados os parâme-
tros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias 
(Const., art. 52, XIII).”.

Nessa linha, não obstante a plena validade das 
normas editadas sob a ótica constitucional, a Comissão 
Diretora entende que alguns atos devem ser levados 
apreciação do Plenário na forma de Projeto de Reso-
lução, por exigência meramente regimental.

Além na de ratificar, portanto, atos da espécie 
realizados a partir de 2008, o Projeto propõe, ainda, 
a reorganização do quadro de servidores do Senado, 
mediante simplificação e uniformização das diferentes 
denominações, sem prejuízo de prever a extinção de 
alguns cargos, quando vagarem, e permitir a redistri-
buição de alguns outros cargos vagos, segundo as 
necessidades da Administração da Casa.

A vista da justificação apresentada, entendo que 
o presente Projeto de Resolução atende aos requisitos 
de constitucionalidade e de legalidade, estando em 
condições de ser aprovado pelo Plenário do Senado.

III – Análise da Emenda Apresentada

A Emenda n° 1-PLEN altera o Anexo II do Projeto 
de Resolução, consolidando o quantitativo de cargos 
da categoria em extinção de Secretário Parlamentar, do 
quadro de servidores efetivos do Senado Federal, em 
sete cargos (no Projeto original constam dois cargos, 
havendo, portanto, um acréscimo de cinco cargos).

A Emenda faz referência expressa ao Acórdão 
n° 3.087/2010, do Plenário do Tribunal de Contas da 
União, que foi prolatado em resposta a Consulta formu-
lada pela Presidência do Senado quanto à legalidade 
de se estender aos servidores contratados antes da 
Constituição de 1988 para o emprego de Secretario 
Parlamentar, e que trabalham até hoje na Casa, o di-
reito à transformação prevista no art. 243, caput, e seu 
§ 1°, da Lei n° 8.112/90

Segundo o Acordão, “o Tribunal de Contas da 
União já firmou entendimento sobre a matéria, ao apre-
ciar consulta formulada pelo Presidente do Superior 
Tribunal Militar, objeto do Acórdão 2.737/2010-TCU-
Plenario”, “cuja resposta”, segundo o voto do Ministro-
Relator, foi no sentido da possibilidade da aplicação 
do disposto no art. 243, § 1°, da Lei nº 8.112/90, às 
contratações de pessoal, sem vínculo com a Adminis-
tração Pública Federal, para o exercício de empregos 
de confiança, realizadas ao abrigo da CLT e antes da 
Constituição de 1988”.
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Assim sendo, dando cumprimento ao Acórdão, a 
Emenda acresce cinco cargos ao quantitativo de cargos 
da categoria em extinção de Secretário Parlamentar, 
que passam a ser ocupados pelos servidores que se 
ajustam à situação discutida, cujos processos adminis-
trativos são listados na justificação da Emenda.

Também neste caso, a emenda apresentada, que 
ajusta a legislação interna da Casa às deliberações do 
Tribunal de Contas da União, é perfeitamente cons-
titucional e legal, merecendo acolhida pelo Plenário 
deste Senado, ressalvada, tão somente, a redação 
apresentada, que deve ser aperfeiçoada, conforme 
proposto a seguir.

IV – Voto

Ante todo o exposto, manifesto-me de acordo com 
o Projeto de Resolução n° 65, de 2010, apresentado 
pela Comissão Diretora, bem como pela Emenda n° 
1-PLEN, cuja aprovação recomendo nos termos da 
seguinte subemenda, para melhor adequação aos 
objetivos propostos:

SUBEMENDA N° 1 – PLEN 
(À Emenda n° 1 – PLEN ao PRS nº 65/2010)

Acresça-se o seguinte art. 3° ao Projeto de Re-
solução n° 65/2010, com a consequente renumera-
ção dos demais e modificação do Anexo II da mesma 
proposição:

“Art. 3º Em cumprimento ao Acórdão n° 
3.087/2010, do Plenário do Tribunal de Contas 
da União, fica consolidado em 7 (sete) o quan-
titativo de cargos da categoria em extinção de 
Secretario Parlamentar, do quadro de servido-
res efetivos do Senado Federal, na forma do 
Anexo II desta Resolução.

Parágrafo único. A Administração adotará 
as providencias necessária a implementação 
da decisão referida no caput.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O parecer do Senador Augusto Botelho é favorável ao 
projeto e à Emenda nº 1, de Plenário, nos termos da 
subemenda que apresenta.

Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata, 
para proferir parecer sobre a Emenda nº 1, de Plenário, 
em substituição à Comissão Diretora.

Antes, porém, permita-me um comentário. Eu, 
imaginando um Parlasul forte, imaginei o nome de V. 
Exª representando o Brasil. E V. Exª me dizia que com-
pletava 70 anos e que ia afastar-se da coisa pública, 
e, hoje, para ironia do destino, estamos em 15 de de-
zembro, em que Niemeyer faz 103 anos. Então, quero 
lembrar que V. Exª deve viver ainda 33 anos, nos braços 
da encantadora Rita, sua esposa, mas que também não 
deve largar a coisa pública, porque, até o apagar das 
luzes do Congresso, está defendendo boas leis.

PARECER Nº 1.738, DE 2010 – PLEN

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Pedirei, 
Excelência, um emprego ao Niemeyer, para que eu 
possa acompanhá-lo até os 100, 150 anos.

Mas, em nome da Mesa e relatando o projeto 
em exame, acatamos a subemenda apresentada pelo 
nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
parecer é favorável.

Discussão do projeto, da emenda e da subemen-
da, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem deseje discutir, encerro a 
discussão.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda e 
da subemenda.

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

Aprovado.
Votação da subemenda à Emenda nº 1-Plen, que 

tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emen-

da nº 1-Plen.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

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

PARECER N° 1.739, DE 2010 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 65, de 2010.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 65, de 2010, que ratifica, 
com base no art. 98, inciso II, do Regimento Interno do 
Senado Federal, os atos de gestão relativos ao quadro 
de pessoal efetivo do Senado Federal, praticados no 
exercício das atribuições previstas no art. 52, inciso XIII 
da Constituição Federal e no art. 3° da Parte II Regu-
lamento Administrativo do Senado Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, de 2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.739, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 65, de 2010.

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

 
RESOLUCAO N° , DE 2010

Ratifica, com base no art. 98 inciso III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, os 
atos de gestão relativos ao quadro de pesso-
al efetivo do Senado Federal, praticados no 
exercício das atribuições previstas no art. 52 
inciso XIII, da Constituição Federal e no art. 
3° da Parte II do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° Esta Resolução ratifica, com base no art. 

98 inciso III, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, os atos de gestão relativos ao quadro de pessoal 
efetivo do Senado Federal, praticados no exercício das 
atribuições previstas no art. 52 inciso XIII, da Consti-
tuição Federal e no art. 3° da Parte II do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal.

Art. 2° São ratificados os seguintes atos relativos 
ao concurso público do Senado Federal, regido pelos 
Editais n°s 1 a 5, de 2008, assim como os editados 
para seu fiel cumprimento:

I – Ato da Comissão Diretora n° 9, de 2008, que 
autorizou a realização do concurso na forma publi-

cada no Boletim Administrativo de Pessoal de 15 de 
maio de 2008;

II – Atos do Presidente nºs 6, 371 e 427, de 2009, 
e n° 169, de 2010, que extinguiram cargos, transfor-
maram cargos vagos em outros do mesmo Nível e 
consolidaram o quadro de cargos efetivos do Senado 
Federal, na forma publicada, respectivamente, nas 
edições do Boletim Administrativo de Pessoal de 22 
de janeiro de 2009, 28 de setembro de 2009, 23 de 
outubro de 2009 e 30 de abril de 2010;

III – Atos do Diretor-Geral n°s 1.600, 1.888 e 
1.906, todos de 2010, que transformaram cargos va-
gos em outros do mesmo Nivel, na forma publicada, 
respectivamente, nas edições do Boletim Administrativo 
de Pessoal de 18 de junho e de 13 de julho de 2010.

§ 1° As diferentes categorias, áreas e especialida-
des em que se dividem os cargos efetivos do Senado 
Federal nos Niveis I, II e III são agrupadas na forma 
do Anexo I desta Resolução, de forma a simplificar e 
uniformizar as diferentes denominações, preservado o 
mesmo quantitativo total e garantindo-se aos aprovados 
nos concursos públicos para os cargos em questão, 
durante a validade desses, a preservação dos direitos 
decorrentes da respectiva ordem de classificação.

§ 2° Em decorrência do disposto neste artigo e à 
vista das conclusões da comissão especial de que trata 
o Ato do Diretor-Geral n° 2.584, de 2010, o quadro de 
servidores efetivos do Senado Federal é consolidado 
nos termos do Anexo II.

§ 3° Serão extintos, quando vagarem:
I – o cargo da especialidade Segurança, área 

Polícia e Segurança, da categoria de Analista Legis-
lativo (Nivel III);

II – o cargo da especialidade Reabilitação, área 
de Saúde e Assistência Social, da categoria de Téc-
nico Legislativo;

III – os cargos das categorias de Auxiliar Legisla-
tivo (Nivel I) e Secretário Parlamentar (Nivel II).

§ 4° É autorizada a Diretoria-Geral a transformar, 
quando vagarem, até o limite de 30 (trinta) cargos da 
categoria Analista Legislativo (Nível III), especialida-
de Processo Industrial Gráfico, área Apoio Técnico 
ao Processo Industrial Gráfico e 100 (cem) cargos da 
categoria de Técnico Legislativo (Nivel II), especiali-
dade Processo Industrial Gráfico, área Apoio Técnico 
ao Processo Industrial Gráfico, em cargos de outras 
especialidades, respeitando-se sempre o mesmo Nivel 
e a disponibilidade orçamentária.

§ 5° Todos os cargos de que trata este artigo 
serão providos exclusivamente por concurso público 
de provas ou de provas e títulos, sendo vedada sua 
transformação ou extinção para criação de cargos de 
provimento em comissão.
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Art. 3° Em cumprimento ao Acórdão n° 3.087/2010 
do Plenário do Tribunal de Contas da União, é consoli-
dado em 7 (sete) o quantitativo de cargos da categoria 
em extinção de Secretário Parlamentar, do quadro de 
servidores efetivos do Senado Federal, na forma do 
Anexo II desta Resolução.

Parágrafo único. A Administração adotará as pro-
vidências necessárias à implementação da decisão 
referida no caput.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos a partir das respectivas 
datas dos atos normativos de que trata.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em discussão para a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem deseje discutir, está encer-
rada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que estejam de 

acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Senadora Marisa Serrano apresentou o Requerimento 
nº 981, de 2010, solicitando autorização para participar 

da segunda reunião das partes interessadas do VI Fó-
rum Mundial da Água, a realizar-se em Paris, França, 
nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nos termos do §4º do art. 40 do Regimento In-
terno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável, 
oferecido à matéria pela Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, que será publicado na 
forma regimental.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Em votação, o requerimento da Senadora Marisa 
Serrano.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

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 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
SUBSTITUTIVO AO 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.

623ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58973 

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)

8 
SUBSTITUTIVO AO 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)

9 
SUBSTITUTIVO AO 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-
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)

 
10 

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.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
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 
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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.

15 
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.

16 
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).

17 
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).

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

19 
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.

20 
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 
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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.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

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

23 
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.

24 
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.

25 
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.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

28 
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.

29 
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.

30 
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 
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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.

31 
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.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341,  

DE 2004 – COMPLEMENTAR

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  
do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  

316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  
313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

33 
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-
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centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  
do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  

316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  
313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

35 
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.

36 
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.

37 
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.

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  

313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
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de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

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

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  

313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  

313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

42 
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 
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

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

 
43 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  
do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  

316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  
313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 

com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

 
44 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  
do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  

316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  
313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  

313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

46 
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.

47 
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 
(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-

633ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 58983 

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;  
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,  

313, 363, 381 e 390, de 2005 – Complementares;  
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 
684, de 2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236  

e 249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

49 
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.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 1, de 2009)

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

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

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

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

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
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para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

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

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

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

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

53 
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.

54 
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.

55 
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.

56 
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.

57 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 993, DE 2010

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2010, de auto-
ria da Senadora Níura Demarchi, que “Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 
sobre o estudo, no ensino médio, dos direitos e garan-
tias fundamentais inscritos na Constituição Federal”; 
Projeto de Lei do Senado nº 232, de 2010, de autoria 
do Senador Belini Meurer, que “Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, para incluir na 
base curricular comum do ensino fundamental e médio 
o estudo dos aspectos geográficos, históricos e eco-
nômicos do Brasil, bem como de seus fundamentos 
legais”; e Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2009, 
que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
(inclui nos currículos escolares dos estabelecimentos 
de ensino médio, conteúdo que trate dos direitos da 

mulher)”, com o Projeto de Lei da Câmara nº 171, de 
2009; Projetos de Lei do Senado nº 31; nº 143; nº 155 
e nº 371, de 2008; Projeto de Lei do Senado nº 103 e 
nº 279, de 2009 e Projeto de Lei do Senado nº 95, de 
2010, que já tramitam em conjunto, por regularem a 
mesma matéria.

Em de dezembro de 2010. – Senadora Marisa 
Serrano.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência vai encerrar esta sessão, convocamos 
para, logo em seguida, uma sessão do Congresso 
Nacional e, depois, uma sessão do Senado para apre-
ciação do CPC.

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

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 36 
minutos.)

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL636



58986 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 12 mi-
nutos e encerra-se às 21 horas e 7 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 211ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 15 de Dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Heráclito Fortes.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 994, DE 2010 

Requer Voto de Aplauso à Escola Clas-
se 614, da cidade-satélite de Samambaia/DF, 
contemplada com o Prêmio Nacional de Re-
ferência em Gestão Escolar, 11ª Edição.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Escola Classe 
614, da cidade -satélite de Samambaia/DF, contempla-
da com o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 
Escolar, 11ª Edição.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado à Professora Julimar Urany Camargo, Di-
retora da Escola contemplada com o prêmio.

Justificação

A Escola Classe 614, da cidade-satélite de Sa-
mambaia, Distrito Federal, dirigida pela Professora 
Julimar Urany Camargo, foi uma das 24 escolas de 
todo o País agraciada com o Prêmio Nacional de Re-
ferência em Gestão Escolar.

O prêmio, que se encontra em sua 11a edição, foi 
instituído em 1998, numa parceria entre o Conselho de 
Secretários Escolares (CONSED), União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) e Fundação Roberto Marinho, 
com o objetivo de incentivar a melhoria do ensino.

Ser agraciada por esse prêmio é fato que merece 
caloroso aplauso. As 24 escolas e seus dirigentes es-
tão, pois, de parabéns. Destaco, entretanto, a Escola 
Classe 614 de Samambaia, por estar localizada numa 
área que concentra grande parte da população mais 
pobre do Distrito Federal. Estar entre as melhores es-
colas do País é, sem dúvida, mérito extraordinário. E 
isto se deve, sobretudo, ao empenho de sua Diretora, 
Professora Julimar Urany de Camargo, que ali está há 
14 anos e há 12 anos dirige a escola, procurando in-
tegrar pais, alunos, professores e funcionários dentro 
do objetivo maior de melhor educar. Ela fez da escola, 
como diz, “um espaço de aprendizagem e de discussão 
de temas relevantes e atuais”. O resultado foi esse re-
conhecimento, que lhe proporcionou, inclusive — como 
aos outros agraciados — uma viagem de intercâmbio 

aos Estados Unidos da América, no período de 13 de 
outubro a 5 de novembro deste ano de 2010.

A Escola Classe 614, de Samambaia, e sua Di-
retora, a Professora Julimar, fazem jus à homenagem 
que ora proponho.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 995, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao escritor e 
empresario José Roberto Tadros, pela sua 
posse na Academia Amazonense de Letras, 
no dia 11 de dezembro de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao escritor e 
empresário José Roberto Tadros, ao ensejo de sua 
posse na Academia Amazonense de Letras, em 11 
de dezembro dc 2010.

Requeiro, mais, que o Voto seja encaminhado 
ao novo Academico e a Academia Amazonense de 
Letras, em Manaus.

Justificação

É motivo de regozijo a posse do empresário José 
Roberto Tadros na Academia Amazonense de Letras. 
Atual 1º Vice-Presidente da Confederação Nacional 
do Comercio, ele preside o Centro do Comercio do 
Estado do Amazonas e os Conselhos Regionais do 
SESC e do SENAC.

Figura conceituada no meu Estado, Tadros des-
taca-se como integrante da quarta geração de indus-
triais e comerciantes amazonenses, com experiência 
reconhecida em favor da região.

Na AAL, Tadros vai ocupar a cadeira que tem 
Rui Barbosa como patrono. Ele tem tudo para honrar 
o nome do grande vulto histórico brasileiro. Alain de 
intensa participação na vida empresarial amazonense, 
ele é autor de varias obras, entre as quais “Da Razão e 
das Palavras”; “Marco para novas Gerações; e, “Idéia, 
esta Ultima no prelo.

O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da 
República simboliza homenagem a esse ilustre ama-
zonense.

Senador Arthur Virgilio – Líder do PSDB

REQUERIMENTO N° 996, DE 2010

Requer Voto de Aplauso à Escola Es-
tadual Benjamim Magalhães Brandão, de 
Manaus/AM, uma das contempladas com o 
Prêmio Nacional de Referência em Gestão 
Escolar, 11ª Edição.

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL638



58988 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Escola Estadual 
Benjamim Magalhães Brandão, de Manaus/AM, con-
templada com o Prêmio Nacional de Referência em 
Gestão Escolar, 11ª Edição.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao Professor Amim Costa Haddad, diretor 
da Escola.

Justificação

Criado em 1998, o Prêmio Nacional de Refe-
rência em Gestão Escolar chega ao 110 ano e, entre 
os estabelecimentos de ensino laureados, inclui-se a 
escola Estadual Benjamim Magalhães Brandão, no 
meu Estado.

Dirigida pelo Professor Amim Costa Haddad, a 
escolha amazonense merece o aplauso que ora re-
queiro ao Senado. O Prêmio é o reconhecimento a 
um trabalho dedicado dos mestres, como o daquele 
estabelecimento de ensino.

Ao todo, no País, são 24 as escolas premiadas. 
Seus dirigentes, como regra daquela láurea, participa-
ram de intercâmbio nos Estados Unidos, entre os dias 
13 de outubro a 5 de novembro do corrente ano.

Ao saudar a Escola de Manaus e seu diretor, o 
Professor Amim, requeiro aos meus pares este Voto de 
Aplauso, como justa homenagem do Senado da Repú-
blica ao esforço desse mestre e de quantos se empe-
nharam na busca de eficiência em gestão escolar.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item único:

Terceira sessão de discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, de au-
toria do Senador José Sarney, que reforma o Código 
de Processo Civil. 

Parecer sob nº 1.624, de 2010, da Comissão 
Temporária de Reforma do Código de Processo Civil, 
Relator: Senador Valter Pereira, concluindo:

– favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 166, de 2010; e às Emendas nºs 21, 25, 29, 
30, 67, 107, 128, 132, 143, 153, 157, 218, 220, 
168, 185 e 186; favorável parcialmente aos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 46, de 2005; 

311, de 2009; 316, de 2009; e 37, de 2010; aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 2008 
e 497, de 2009; e favorável às Emendas nºs 
3, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 43, 59, 68, 73, 76, 77, 
83, 94, 97, 99, 100, 101, 108, 119, 123, 125, 
127, 134, 141, 142, 145 a 147, 150, 151, 152, 
154 a 156, 162 a 166, 170, 174, 180, 183, 184, 
192, 204 e 205, nos termos da Emenda nº 221-
CTRCPC (Substitutivo), que oferece;

– pelo desapensamento, para tramita-
ção autônoma, dos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 151, de 2001; e 70, de 2006; e dos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145, 
de 2000; 441, de 2003; 138, de 2004; 364, de 
2004; 228, de 2005; 353, de 2005; 559, de 
2007; 397, de 2009; e 115, de 2010, por tra-
tarem de matérias distintas, não relacionadas 
com o Código de Processo Civil; 

– pela prejudicialidade dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 14, de 2005; 6 e 113, de 
2007; 10, 39 e 70, de 2008; 317, de 2009; 13, 
de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 
387, de 2003; 132, 136, 139 e 268, de 2004; 
58, 144 e 292, de 2005; 20, 39, 296 e 324, de 
2006; 169 e 309, de 2007; e 506, de 2009; e 
da Emenda nº 117; e

– pela rejeição dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 69, de 2004; 13, de 2006; 95, de 
2007; 164, de 2009; e 171, de 2010; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 318 e 446, de 
2003; 133, 135, 137, 140, 206 e 266, de 2004; 
11, 64 e 303, de 2005; 81, 237 e 275, de 2006; 
87 e 250, de 2007; 351 e 488, de 2008; 383, 
420, 430 e 444, de 2009; e 161, de 2010; e 
das demais emendas. 

De acordo com o dispositivo do inciso XI do art. 
374 do Regimento Interno, a matéria deverá ser deba-
tida durante três sessões deliberativas consecutivas, 
após o que a discussão poderá ser encerrada mediante 
autorização do Plenário, a requerimento de Líder.

Terceira sessão de discussão, em turno único, 
dos projetos e do substitutivo. 

Com a palavra o Relator da matéria, Senador 
Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Como 
Relator-Geral. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nesta última sessão de 
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 166, retor-
no a esta Casa para apresentar alguns ajustes finais, 
que resultam dos últimos debates realizados com os 
Srs. Senadores, com o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, com o Conselho Federal 
de Contabilidade, com a Comissão de Juristas que 
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elaborou o anteprojeto e também com minha equipe 
de trabalho.

O primeiro deles é no § 1º do art. 592 do subs-
titutivo. Neste caso, para enaltecer o real sentido da 
proposição, sugiro a supressão das expressões “pre-
ferencialmente” e “contabilista” e a inclusão da palavra 
“contador”, consolidando, assim, a redação do dispo-
sitivo da seguinte maneira: “§1º Para elaboração da 
perícia, o juiz nomeará perito contador”. 

Com isso, compatibilizamos esse dispositivo com 
outros dispositivos do mesmo Código e da legislação 
reguladora da perícia.

A medida se justifica plenamente pelo fato de que 
não existe a possibilidade de, em ação de dissolução 
de sociedade, a perícia ser realizada por outro profis-
sional que não o contador.

Assim, acredita-se que a supressão da expres-
são “preferencialmente”, indicativa da existência de 
alternativas que, na verdade, não existem, deixa mais 
clara a nossa opção inicial por ocasião da elaboração 
do substitutivo. 

O segundo ajuste é no art. 202, § 2º, que trata da 
penalidade prevista ao advogado que retardar a devo-
lução dos autos. O projeto original, em seu art. 190, § 
2º, continha a seguinte redação: “§ 2º Verificada a falta, 
o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos 
Advogados do Brasil para o procedimento disciplinar 
e imposição de multa”.

Aconteceu que, no substitutivo, houve a supres-
são da parte final, que trata da atribuição da OAB de 
fixar multa em tais casos.

Entretanto, a menção a essa atribuição da OAB 
é necessária, tal como proposto no projeto original, 
pois, caso contrário, não haverá órgão para fixar a 
multa prevista no §1º do art. 202 do substitutivo. As-
sim, a proposta é para revigorar a parte final da reda-
ção original.

O terceiro diz respeito ao caput do art. 437. Nele, 
ocorreu a remissão apenas ao art. 296, que trata do rol 
de testemunhas apresentado pelo autor, mas, por um 
lapso, não constou também a referência ao art. 325, 
que trata do rol de testemunhas do réu.

Assim, nossa proposta terá a seguinte redação: 
“Art. 437. Depois de apresentado o rol de que tratam 
os arts. 296 e 325, a parte só pode substituir a teste-
munha”.

O quarto ajuste diz respeito a uma das hipóte-
ses de impedimento do juiz. A Constituição Federal, 
no art. 94, parágrafo único, inciso I, permite aos juí-
zes o exercício da função do magistério. Trata-se de 
exceção à regra de vedação ao exercício de qualquer 
outro cargo ou função. Isso, portanto, demonstra que 
juízes podem ter vínculo com instituição de ensino, 

na condição de empregados. Ocorre que o Código de 
Processo Civil não prevê o impedimento diante desse 
vínculo. Assim, sugerimos a inclusão do inciso VIII no 
art. 124 do substitutivo, com a seguinte redação: “VIII 
– em que figure como parte instituição de ensino com 
a qual tenha vínculo empregatício ou para a qual já 
tenha exercido o magistério”.

O quinto ajuste diz respeito ao art. 998. A reda-
ção prevista no §1º repete integralmente a redação do 
caput. Por se tratar de equívoco material, sugerimos 
a exclusão do §1º e a renumeração do §2º, transfor-
mando-o em parágrafo único.

Com esses ajustes, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o projeto está em plenas condições de 
ser aprovado.

Esperamos, dessa forma, cumprir o papel do Se-
nado Federal de dotar o País de um código moderno, 
que possibilite a todos nada mais do que justiça.

Estamos em processo de votação, Sr. Presidente, 
de um substitutivo com esses ajustes, que vai dar ao 
País a ferramenta necessária para melhorar a opera-
cionalização da Justiça brasileira.

Eram essas as informações que eu queria prestar.

São as seguintes as alterações propos-
tas pelo Relator-Geral:

Senhor Presidente, Senhoras e senhores Sena-
dores, nesta última sessão de discussão, retorno a esta 
Casa para apresentar ajustes finais, fruto dos últimos 
debates realizados com Senadores, com o Conselho 
Federal da OAB; com o Conselho Federal de Conta-
bilidade, com a Comissão de Juristas que elaborou o 
anteprojeto e com minha equipe de trabalho.

A primeira delas é no § 1° do art. 592 do subs-
titutivo. Para enaltecer o real sentido da proposição, 
sugiro a supressão das expressões “... , preferencial-
mente, ...” e contabilista.” e a inclusão da palavra “... 
contador.”, consolidando, assim, a redação do dispo-
sitivo da seguinte maneira: “§ 1° Para elaboração da 
perícia, o juiz nomeará perito contador.”

A medida justifica-se pelo fato de que não existe 
a possibilidade de, em ação de dissolução de socie-
dade, a perícia ser realizada por outro profissional que 
não o contador.

Assim, acredita-se que a supressão da expres-
são “preferencialmente”, indicativa da existência de 
alternativas que, na verdade, não existem, deixa mais 
clara a nossa opção inicial, por ocasião da elaboração 
do substitutivo.

O segundo ajuste é no art. 202, § 2°, que trata 
da penalidade ao advogado que retardar a devolução 
dos autos. O projeto original, em seu art. 190, § 2°, 
continha a seguinte redação: “§ 2° Verificada a falta, 
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o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos 
Advogados do Brasil para o procedimento disciplinar 
e imposição de multa.”

Aconteceu que no substitutivo, houve a supres-
são da parte final, que trata da atribuição da OAB de 
fixar multa em tais casos.

Entretanto, a menção a tal atribuição da OAB é 
necessária, tal como proposto no projeto original, pois, 
caso contrario, não haverá órgão para fixar a muita pre-
vista no § 1° do art. 202 do substitutivo. Assim, propo-
nho revigorar a parte final da redação original.

A terceira diz respeito ao caput do art. 437. Nele, 
ocorreu a remissão apenas ao art. 296, que trata do rol 
de testemunhas apresentadas pelo autor, mas, por um 
lapso, não constou, também a referência ao art. 325, 
que trata do rol de testemunhas do réu.

Assim, propomos a seguinte redação ao caput 
do art. 437: “Depois de apresentado o rol de que tra-
tam os arts. 296 e 325, a parte só pode substituir a 
testemunha:”

A quarta diz respeito a uma das hipóteses de im-
pedimento do juiz. A Constituição Federal, no art. 94, 
parágrafo único, inciso I, permite aos juízes o exercício 
de função de magistério. Trata-se de exceção à regra 
de vedação ao exercício de qualquer outro cargo ou 
função.

Isso, portanto, demonstra que juízes podem ter 
vínculo com instituição de ensino, na condição de em-
pregados.

Ocorre que o Código de Processo Civil não prevê 
o impedimento diante de tal vínculo.

Assim, sugerimos a inclusão do inciso VIII no 
art. 124 do substitutivo, com a seguinte redação: “VIII 
– em que figure como parte instituição de ensino com 
a qual tenha vínculo empregatício ou para a qual já 
tenha exercido o magistério.”

A quinta diz respeito ao art. 998. A redação pre-
vista no § 1° repete integralmente a redação do caput. 
Por tratar-se de equívoco material, sugerimos a exclu-
são do § 1° e a renumeração do § 2°, transformando-o 
em parágrafo único.

A sexta diz respeito ao art. 75, III, do substitutivo. 
Sugerimos o acolhimento do pedido de destaque apre-
sentado pelo Senador Mozarildo Cavalcanti no sentido 
de excluir tal inciso e renumerar os demais.

A sétima diz respeito ao art. 1.005, do substitu-
tivo. Sugerimos o acolhimento do pedido de destaque 
apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy no sentido 
de excluir tal artigo e renumerar os demais.

Com tais ajustes, Sr. Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, conclamamos todos os pares à 
aprovação do projeto.

Esperemos, assim, cumprir o papel do Senado 
Federal de dotar o país de um novo Código moderno, 
que possibilite a todos nada mais do que: Justiça!

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Valter Pereira, Relator-Geral.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Valter Pereira...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ten-
do em conta o diálogo que, há pouco, mantivemos eu, 
V. Exª e o Ministro Luiz Fux, que presidiu com muito 
denodo a Comissão designada e nomeada pelo Pre-
sidente José Sarney para colaborar com o Congresso 
Nacional para a elaboração do novo projeto do Código 
de Processo Civil, e tendo em conta o propósito que 
nos foi transmitido pela Desembargadora Magda Bar-
ros Biavaschi, Presidente do Fórum Nacional Perma-
nente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho, 
e pela Drª Sílvia Hunold Lara, professora de História 
da Unicamp, que procuraram garantir que, no projeto, 
estivesse incluído o propósito de preservar documen-
tos, tornando-os acessíveis aos cidadãos, apresentei 
uma proposta, que foi considerada por V. Exª. E V. Exª, 
há pouco, transmitiu-me, assim como o Ministro Luiz 
Fux, que considera o propósito da Desembargadora 
Magda Barros Biavaschi muito saudável. Entretanto, 
V. Exª viu que a proposta, da maneira como estava, 
poderia acarretar custos, uma vez que a cópia ele-
trônica poderia custar algo como R$0,35 por página, 
implicando um gasto significativo. É muito importante 
que o propósito saudável da Desembargadora Magda 
Barros Biavaschi possa ser efetivamente considerado. V. 
Exª e o Ministro Luiz Fux, no diálogo ocorrido há pouco 
comigo e com a Desembargadora Magda Barros Bia-
vaschi, disseram que procurarão continuar o trabalho 
de atender ao objetivo por ela expresso, mas avaliaram 
que será melhor, para que haja a tramitação completa 
no Senado, que seja retirada por mim as duas emen-
das, que seja solicitado um destaque, para que V. Exª, 
como Relator, considere a possibilidade desse assunto. 
Então, há o compromisso de V. Exª e do Ministro Luiz 
Fux de continuarem a estudar a possibilidade de se 
aperfeiçoar esse assunto, quando da votação do novo 
Código de Processo Civil na Câmara, ou por meio de 
outro projeto de lei. Tendo em vista esse compromis-
so firmado entre nós quatro, quero, aqui, agradecer à 
Desembargadora Magda Barros Biavaschi o empenho 
e a colaboração, por ter o propósito de bem assegurar 
os documentos que historicamente podem ser muito 
importantes. Ela assinalou, por exemplo, a suposição 
de que se quisesse saber um dia como foi o processo 
do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no final 
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dos anos 79, início dos anos 80, o atual Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de que, por-
ventura, aquela documentação tivesse sido queimada. 
Hoje, esse seria um documento de grande relevância. 
Cito um exemplo, mas poderiam ser centenas de ou-
tros exemplos relevantes. Aqui, quero assinalar minha 
convicção de que o propósito dela precisa ser consi-
derado. Há outra emenda que vedava ao advogado 
“realizar qualquer postulação em juízo ou tribunal que 
tenha em seus quadros, a qualquer título, magistrado 
que seja seu cônjuge, companheiro ou parente, con-
sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até ter-
ceiro grau”, o que, inclusive, foi objeto de sugestão da 
Ministra Eliana Calmon. O Ministro Luiz Fux observou, 
com todo o carinho e com o companheirismo que ele 
próprio tem com sua colega Eliana Calmon, que po-
deria aqui haver um aspecto de inconstitucionalidade. 
Comprometeu-se S. Exª até a explicar isso à Ministra 
Eliana Calmon – eu gostaria, depois, de conversar com 
a Ministra –, pois avalia que isso poderia resultar num 
aspecto contrário à Constituição. Tendo em conta esses 
argumentos, estou, portanto, Sr. Presidente, retirando 
as duas emendas. Há de se registrar ainda, durante 
a votação, o devido destaque aos artigos referentes a 
essas emendas. Agradeço a V. Exª a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – As emendas estão, portanto, retiradas, por soli-
citação do Senador Suplicy.

Quer falar sobre a matéria, Senador Acir?
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Quero 

falar sobre a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o 
registro, Senador Valter Pereira, da dedicação de V. Exª 
com relação a esse trabalho. Ao final de praticamente 
sete meses de trabalho de V. Exª e de toda equipe do 
seu gabinete, da equipe técnica do Senado, chegamos 
hoje a um bom termo. Chegamos a esse bom termo 
exatamente pela sua dedicação, pelo seu espírito de 
liderança, pela sua vontade de ouvir toda a sociedade 
brasileira. E assim foi feito. Ao longo de várias audiên-
cias públicas, em Brasília e em várias capitais brasilei-
ras, todas aquelas pessoas que tinham vontade de se 
posicionar, de dar a sua ideia, de dar a sua sugestão, 
tiveram a oportunidade de fazê-lo.

Então, quero cumprimentar V. Exª e também toda 
a sua equipe. Da mesma forma, cumprimento, mais uma 
vez, o Ministro Luiz Fux, que, antes de começarmos 
esse trabalho, já tinha feito o trabalho todo e já tinha 
ouvido também a sociedade. E, desde o ano passado 
até hoje, nesse último instante, com toda a presteza, 

com toda a boa vontade de servir ao País, teve uma 
participação muito importante.

Fica aqui, Ministro, nosso agradecimento, nosso 
reconhecimento pelo trabalho realizado agora, junto co-
nosco, e anteriormente, junto com sua equipe, fazendo 
o anteprojeto, que resulta hoje nesse que é o novo, pelo 
menos no Senado, Código de Processo Civil!

Meus parabéns, Senador Valter Pereira, que ence-
ra sua legislatura, este ano, com chave de ouro, dando 
ao Brasil, dando ao nosso País, esse grande trabalho, 
que é o novo Código de Processo Civil!

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente!

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, só para fazer um agradecimento ao Se-
nador Suplicy e ao Senador Gurgacz.

O Senador Suplicy teve uma compreensão mui-
to grande com relação à administração desse conten-
cioso. Realmente, no momento que for para discutir 
o destaque, eu vou esclarecer ao Plenário as razões 
que nos levaram a divergir da forma com que as coi-
sas estavam sendo encaminhadas. De qualquer for-
ma, o Senador Suplicy mostrou maturidade, mostrou 
espírito republicano, sem descompromissar-se com a 
causa que ele abraçou, uma causa que, inquestiona-
velmente, tem a simpatia, acredito, de toda a Casa, 
mas acaba contribuindo para que o processo não se 
enrosque, para que o processo não encontre um obs-
táculo que o aprisione.

Portanto, eu só tenho a agradecer ao Senador 
Suplicy e agradecer também a generosidade das pa-
lavras do Senador Gurgacz, um colaborador intrépido 
durante toda essa nossa caminhada.

Honra-me, Senador Delcídio.
Senador Jucá, depois o Senador Delcídio.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 

Valter, apenas para registrar...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Apenas para fazer a leitura de um requerimento 
que há sobre a mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não, 
Presidente. Pois não, pois não!

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em seguida... Pode ser?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode 
ser, claro!

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Eu agradeço.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 997, DE 2010

Requeremos elaboração de calendário especial, 
nos termos abaixo definidos, para votação do Projeto 
de Lei do Senado n° 166, de 2010, que trata da Re-
forma do Código de Processo Civil, inclusive com a 
apresentação e Plenário do parecer sobre eventuais 
emendas em turno suplementar e com a dispensa de 
todos os interstícios regimentais:

Na Sessão do dia 15/12/2010:
1. terceira e Ultima sessão de discussão, segui-

da imediatamente da votação do projeto e da reda-
ção final;

2. abertura do turno suplementar;
3. votação em turno suplementar do substitutivo, 

das emendas e da redação final.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Tem a palavra...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, apenas para fazer um registro, primeiramente, 
do grande e excelente trabalho prestado pelo Senador 
Valter Pereira.

Votar o requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Precisamos votar o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, eu 

sou subscritor, peço a aprovação, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
V. Exª tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Eu quero registrar, em nome do País, 
em nome da Liderança do Governo, o grande trabalho 

feito pelo Senador Valter Pereira, um trabalho laborioso, 
um trabalho de administração política, de construção 
jurídica, enfim, um trabalho que, em todas as nuan-
ces, foi vencedor.

Quero dizer que a Liderança do Governo se en-
gajou em apoiar esse trabalho por reconhecer, tanto 
no Senador Valter Pereira quanto no Ministro Luiz Fux, 
que foram os artífices dessa construção, uma gran-
de ação em prol da sociedade brasileira, sem dúvida 
nenhuma.

Nós estamos aqui, Sr. Presidente, apesar do 
pouco número, fazendo história! Nós estamos levan-
do rapidez, dignidade, responsabilidade, ação cívica, 
cidadania a todo este País, sem dúvida nenhuma. Eu 
não gostaria de deixar passar este momento sem fa-
zer este registro.

Senador Valter Pereira, quero lhe parabenizar 
pelo trabalho e dizer que o senhor está deixando esta 
Casa, e está deixando esta Casa marcando, com letras 
de ouro, o seu trabalho, com este trabalho também, 
além de tantos outros que fez aqui.

Então, nós estamos apoiando a aprovação rápi-
da. Vamos encaminhar à Câmara dos Deputados, e 
espero que, na Câmara dos Deputados, a discussão 
seja balizada no debate que já foi feito aqui. Já se ca-
minhou bastante, e é claro que a Câmara vai discutir, 
vai debater, pode ser até que emende, mas, sem dú-
vida nenhuma, o trabalho basilar, o trabalho de base, 
o trabalho estruturante já foi feito aqui no Senado. 
Portanto, espero que rapidamente a Câmara possa 
se manifestar e que tenhamos um novo Código para 
a sociedade brasileira.

Quero encerrar as minhas palavras, encami-
nhando a votação favorável em todos esses aspectos. 
Assinei o requerimento de quebra de interstício, de 
urgência, porque vejo a prioridade necessária para o 
País nesta matéria que estamos votando, Presidente 
Heráclito Fortes.

Quero encerrar minhas palavras, novamente pa-
rabenizando o Senador Valter Pereira e parabenizando 
o Ministro Luiz Fux pelo trabalho desenvolvido em prol 
do nosso povo.

Obrigado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Só 
posso agradecer as palavras do Senador Romero Jucá 
e dizer que o resultado desse trabalho se deve não só 
à Comissão de Senadores, mas também, como ressal-
tou V. Exª, à Comissão de Juristas, que antecedeu o 
nosso trabalho e fez a parte mais difícil: a arquitetura, 
a partir de um marco zero, que resultou no Anteprojeto, 
transformado no PLS nº 166.

Realmente nós só não alcançamos o consen-
so porque o consenso é ficção, mas na verdade nos 
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aproximamos muito dele. Quero agradecer a confiança 
que V. Exª e todos os demais Senadores depositaram 
no nosso trabalho, sobretudo a contribuição que nos 
foi dada por todos os Senadores que compuseram a 
Comissão, dois dos quais estão aqui: o Senador Gur-
gacz, Sub-Relator, e o Senador ACM Júnior, outro Sub-
Relator que deu contribuições inestimáveis.

Honra-me, Senador Delcídio Amaral.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Sena-

dor Valter Pereira, primeiro, quero parabenizá-lo pelo 
seu trabalho. V. Exª honra o nosso Estado, o nosso 
querido Mato Grosso do Sul. Eu não tinha dúvida, até 
pelo conhecimento de V. Exª, pela competência, pela 
determinação – V. Exª é um homem determinado –, 
não me surpreendem os resultados alcançados nesse 
trabalho, comandado por V. Exª, pela comissão, com 
a participação do Senador Acir Gurgacz, do Sena-
dor ACM Júnior, pela Consultoria do Senado Federal. 
Aqui, registro especialmente o Ministro Fux, um dos 
homens mais competentes do Judiciário brasileiro. O 
Ministro Fux dispensa comentários, pela sua historia 
e por tudo aquilo que fez e que fará pelo Judiciário no 
Brasil, mas acho que estamos, como disse o Sena-
dor Romero Jucá, com poucos Senadores, depois de 
um dia comprido de votações. Porém, hoje, o Senado 
marca um grande intento. Esse Código de Processo 
Civil que o Senado aprova hoje, fruto desse trabalho 
de meses, sem dúvida nenhuma vai ter, na Câmara, 
uma tramitação ágil, porque, acima de tudo, o País 
precisa dele. Acho que este momento que estamos 
vivendo representa, acima de tudo, cidadania, que é o 
maior compromisso que todos nós, homens públicos, 
temos. Temos compromisso com a cidadania. Portan-
to, quero parabenizar V. Exª, todos os Senadores que 
trabalharam, a Consultoria do Senado e o Ministro Fux. 
A gente fica feliz, meu caro Senador Valter Pereira, ao 
vê-lo, quando estamos fechando este ano legislativo, 
brilhando como sempre, trabalhando como sempre e 
honrando todos nós, que somos seus irmãos, seus 
conterrâneos; e o comportamento, o desempenho, a 
postura de V. Exª, como Senador da República, acima 
de tudo, projetando o nosso Estado, que precisa de 
homens públicos como V. Exª. V. Exª termina o man-
dato agora, mas tem outros desafios pela frente. A 
vida continua. V. Exª poderia muito bem se candidatar, 
e não tenho dúvida nenhuma de que seria vitorioso, 
mas V. Exª tomou uma decisão que todos nós, pesso-
as que o admiram, compreendem bem, mas a gente 
tem absoluta convicção de que Mato Grosso do Sul 
precisa muito do seu trabalho, do seu espírito públi-
co, da sua dignidade, da sua honestidade e da sua 
competência. Portanto, Senador Valter Pereira, V. Exª 
fecha mais este mandato, entre outros mandatos que 

V. Exª já teve, com chave de ouro e acompanhado de 
pessoas de extrema competência. Os Senadores que 
trabalharam com V. Exª, o Ministro Fux, a Consultoria 
Legislativa... Está aqui o Breno, e fico muito feliz de 
ser companheiro de V. Exª, companheiro de Bancada 
no Senado, ambos representando o Estado de Mato 
Grosso do Sul, um Estado que, sem dúvida alguma, 
terá desenvolvimento, progredirá, principalmente con-
tando com pessoas do seu naipe, pessoas com seu 
perfil e com suas qualidades. Sucesso sempre e conte 
sempre com o seu companheiro!

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, meu amigo, companheiro Senador Delcídio 
Amaral, que volta para esta Casa com uma tonelada 
de votos, seguramente porque soube representar bem 
o nosso Estado.

V. Exª usou uma expressão que, na minha ava-
liação, sintetiza muito bem a relevância desse traba-
lho: cidadania.

Veja o seguinte, Senador Delcídio: como pode 
alguém proclamar sua cidadania se, em dado momen-
to da vida, precisa bater às portas do Judiciário para 
buscar a tutela para algum tipo de conflito que enfren-
ta e, muitas vezes, é compelido a esperar cinco, dez, 
quinze ou mais anos?

Então, esse projeto vai nessa linha, na linha da 
cidadania.

Muito obrigado, Senador Delcídio.
Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-

dor Valter Pereira, foi com muita satisfação e com muito 
orgulho que participamos do grupo liderado por V. Exª 
para a atualização do Código de Processo Civil.

Um trabalho que começou com o Ministro Luiz 
Fux e equipe, inclusive alguns assessores de V. Exª 
também participaram, e que foi a base, e fomos aper-
feiçoando-o, discutindo, até chegarmos ao formato que 
V. Exª deu ao trabalho, que é de fundamental importân-
cia para a prestação de uma verdadeira justiça, para a 
cidadania, como foi falado aqui. A Justiça é lenta por 
vários motivos, pela sua burocracia, mas é também 
lenta porque o processo judicial apresenta chance de 
recursos e mais recursos, e mais protelações. É exata-
mente o que esse projeto tem por objetivo: simplificar o 
caminho do cidadão à Justiça, encurtar esse caminho, 
eliminar as excessivas protelações feitas por recursos 
absolutamente protelatórios e inócuos. Então, esse 
projeto vem nessa direção. Fiquei muito orgulhoso de 
participar do grupo. Tenho certeza de que V. Exª, com 
sua competência em termos jurídicos, conseguiu for-
matar esse projeto. Estamos dando ao País, também 
como fizemos com o Código de Processo Penal, uma 
belíssima resposta em relação ao trabalho desta Casa. 
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Esta Casa tem que ficar orgulhosa de ter produzido, 
neste ano, o Código de Processo Penal e o Código 
de Processo Civil. V. Exª está de parabéns, também o 
Ministro Luiz Fux, pelo trabalho; e toda a equipe que 
trabalhou. Todos nós também estamos de parabéns, 
porque estamos envolvidos nesse trabalho. Estamos 
orgulhosos de ter participado desse grupo. Parabéns 
a V. Exª!

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, ACM Júnior. 

Também quero dizer que fiquei extremamente 
honrado com a sua participação, com o seu engaja-
mento e, sobretudo, com o espírito que orientou a con-
duta de cada membro desta Comissão, especialmente 
a disposição de ouvir. Esta Comissão soube ouvir: ouvir 
o magistrado lá da instância singela, dos tribunais esta-
duais, dos tribunais regionais, dos tribunais superiores; 
soube ouvir a Defensoria Pública, tanto a federal quan-
to a estadual, e a Advocacia, a pública e a advocacia 
privada, o Ministério Público; soube ouvir o historiador, 
como a Desembargadora Magda Barros, aqui tão bem 
lembrada pelo Senador Eduardo Suplicy.

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Hon-
ra-me.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Valter Pereira, avaliei que, diante da decisão que 
me pediram V. Exª e o Ministro Luiz Fux, seria próprio 
que eu mesmo, pelo menos, transmitisse à Ministra 
Eliana Calmon o que foi colocado. Ela me disse: “Não 
concordo que seja inconstitucional.” Essa também é a 
opinião, expressa publicamente, segundo ela, do Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres de 
Brito. Eu gostaria, diante disso e na mesma disposição 
de cooperação que mantivemos no nosso diálogo, que 
possa o Ministro Luiz Fux, que vai continuar a sua co-
ordenação junto à Câmara dos Deputados, mediante 
um melhor diálogo com a Ministra Eliana Calmon e 
com o Ministro Carlos Ayres Britto, definir – já que ele 
disse que é até um amigo da Ministra Eliana Calmon 
–, chegar a um bom entendimento. Eu não tenho a for-
mação jurídica de ambos ou do Ministro Carlos Ayres 
Britto para aqui chegar e dizer que é constitucional ou 
que não é constitucional, mas vou deixar, então, para... 
Eu tenho uma ótima relação com o Ministro Luiz Fux. 
Nós tivemos alguns episódios de construção mútua 
de trabalho no interesse público, inclusive em ques-
tões relativas à reforma agrária no País. Então, com 
todo o respeito para com ele, eu faço meu apelo para 
que o assunto venha a ser melhor examinado. Depois 
do exame de grandes juristas, que possa ser melhor 
definido na Câmara dos Deputados, porque ela con-

siderou positiva a proposta feita, inclusive, pelo Se-
nador Antonio Carlos Valadares e por mim reforçada. 
Eu atendi ao apelo de V. Exª para agora retirar, mas 
fica o compromisso de que a matéria continuará a ser 
estudada na tramitação na Câmara dos Deputados. 
Permita-me, apenas, trazer uma triste notícia no âm-
bito do mundo jurídico, porque o Secretário-Geral da 
OAB de São Paulo, Sidney Bortolato Alves, em mis-
são de trabalho, vindo de São Paulo para Brasília, hoje 
há pouco, infelizmente, teve um problema cardíaco e 
faleceu. Então, quero externar o meu pesar. Como 
tratamos de assunto jurídico, achei próprio fazer este 
registro, Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o registro que V. Exª faz e, quanto a essa celeu-
ma que se estabeleceu entre dois grandes juristas e 
dois eminentes Ministros de tribunais superiores, quero 
dizer a V. Exª que, no mundo jurídico, a característi-
ca fundamental é a do contraditório, é a da polêmica. 
Isso faz parte. São escolas jurídica que se confrontam, 
são doutrinas que se contrapõem. De sorte que não 
é surpreendente essa informação, esse possível en-
tendimento diverso sobre uma questão polêmica, que, 
certamente, neste momento, viceja em razão princi-
palmente de uma demanda ética que se alastra pelo 
País, como resultado do regime democrático de amplas 
liberdades que nós vivemos – felizmente, vivemos.

Lamento profundamente e me associo ao pesar 
que V. Exª manifesta pelo passamento do Secretário 
da OAB de São Paulo. Acho que deve ser consignado 
nesta sessão, Sr. Presidente, e requeiro isso, um voto 
de pesar pelo passamento desse colega, que nos deixa 
desfalcado de sua presença e de sua contribuição.

Quero, Sr. Presidente, finalizando a minha in-
tervenção, esclarecer essa questão que foi suscitada 
pelo Senador Suplicy, dos historiadores. Realmente, 
eu participei de discussões com os historiadores, que 
vieram ao meu gabinete e participaram, também, de 
audiências públicas. 

O pleito que eles defendem é plenamente de-
fensável, é plenamente justificável. O único problema 
que existe para contemplar em sua plenitude é que 
há um custo financeiro, que nós teríamos de debitar 
à conta do Judiciário, e isso tornar-se-ia praticamen-
te inexequível, seria algo em torno de R$40 milhões, 
de imediato.

Então, com o destaque solicitado pelo Senador 
Suplicy, esse assunto vai ser tratado em sede própria, 
numa legislação que, certamente, terá de ser nego-
ciada com o Poder Executivo. Acho que é viável, mas 
dependerá dessa negociação, e como nós temos, como 
patrono dessa causa, um ilustre Senador do Partido 
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governista, eu acho que o caminho está aberto para 
essa negociação. 

Sr. Presidente, a minha exposição está concluí-
da, o meu voto está concluído, falta só V. Exª anunciar 
o destaque e a retirada da emenda, e há uma outra 
emenda supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Agradeço a V. Exª.

Há, sobre a mesa, requerimentos de encerramen-
to da discussão, assinado por lideranças partidárias.

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 998, DE 2010

Nos termos do art. 374, inciso XI, do Regimen-
to Interno, requeiro o encerramento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n° 166, de 2010, de autoria 
do Senador José Sarney, que reforma o Código de 
Processo Civil.

Sala das Sessões, 

REQUERIMENTO Nº 999, DE 2010

Considerando a realização de três sessões de 
discussão do Projeto de Lei do Senado n° 166, de 
2010, que reforma o Código de Processo Civil, requei-
ro, nos termos do ar. 374, XI, do RISF, o encerramento 
da discussão.

Sala das sessões, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Romero Jucá, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em votação os requerimentos de encerramento 
da discussão. 

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

Aprovados.
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação da Emenda nº 221, Substi-

tutivo, que tem preferência regimental, com alterações 
promovidas pelo Relator-Geral.

Não há quem queira encaminhá-la.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque, 
que passo a ler.

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1.000, DE 2010

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010

Reforma do Código de Processo Civil.
Destaque para Votação em Separa-

do nº.

Requeremos, nos termos do inciso XII, do art. 374 
do Regimento Interno do Senado Federal, Destaque 
para Votação em Separado do Inciso III do art. 75 da 
Emenda Substitutiva ao PLS 166, de 2010.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010.

Justificação

Em sua redação original, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 166/2010 estipulava o que segue:

Art. 60. Serão representados em juizo, 
ativa e passivamente:

I – a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Territórios, por seus procuradores;

Neste dispositivo, não havia qualquer norma que 
excepcionasse a regra de que cada ente da federação 
deve ser representado pelos respectivos Procuradores, 
cabendo a tais agentes públicos a representação judi-
cial de todos os Poderes que constituem o respectivo 
ente federado.

Ocorre que a Comissão Temporária da Refor-
ma do Código de Processo Civil aprovou a Emenda 
nº 1 – CTRCPC – Substitutivo, contendo uma série 
de inovações em relação ao texto original do PLS nº 
166/2010, dentre elas o dispositivo do qual se preten-
de o destaque.

Mediante a referida Emenda nº 1 – CTRCPC – 
Substitutivo, a Comissão Temporária da Reforma do 
Código de Processo Civil acolheu o teor do Projeto 
de Lei da Câmara nº 311, de 2009, com esteio nas 
seguintes justificativas:

“O projeto quer deixar expresso que as 
Casas do Poder Legislativo serão representa-
das por seus respectivos órgãos de assessora-
mento jurídico. A proposta é meritória porque 
coloca fim à discussão quanto à possibilidade 
ou não da representação judicial, objeto de 
intensos debates jurídicos que decorrem da 
omissão legislativa. Assim, o PLC nº 311, de 
2009, merece ser acolhido, com redação mais 
ampla, a ser incluída no substitutivo ao final 
apresentado, passando a ser representados 
em juizo, ativa e passivamente, as Mesas do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
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das Assembléias Legislativas, da Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal e das Câmaras 
Municipais, pelos respectivos órgãos de asses-
soramento, quando existentes.” (grifou-se)

Esclarecemos que tais fundamentos não guardam 
consonância com os arts. 131 e 132 da Constituição Fe-
deral de 1988, os quais são claros ao estipular que:

“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é 
a instituição que, diretamente ou através de 
órgão vinculado, representa a União judicial 
e extrajudicialmente cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo.

(...)

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a repre-
sentação judicial e a consultoria jurídica das respecti-
vas unidades federadas.” (grifou-se)

Destoando desses preceitos constitucionais, o 
art. 75, inciso III, do PLS nº 166/2010 dispõe generi-
camente que serão representadas em juízo “as mesas 
do Senado Federal da Câmara dos Deputados, das 
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e das Câmaras Municipais, pelos res-
pectivos órgãos de assessoramento jurídico, quando 
existentes.”

Tal redação acaba por permitir que atribuições 
exclusivas da Advocacia-Geral da União (AGU) e dos 
Procuradores dos Estados e do Distrito Federal sejam 
desempenhadas por “órgãos de assessoramento ju-
rídico” do Poder Legislativo de cada uma dessas uni-
dades federadas.

Saliente-se que o art. 131 da Constituição Fede-
ral atribui expressamente AGU a representação judi-
cial da União, englobando aqui todos os seus Poderes 
(inclusive o Legislativo). Da mesma forma, o art. 132 
da Carta Magna confere aos Procuradores dos Esta-
dos e do Distrito Federal a função de representação 
judicial das “respectivas unidades federadas”, não fa-
zendo distinção entre os Poderes que constituem tais 
unidades.

É por essa razão que, no julgamento da Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade nº 1.557/DF, o Supremo 
Tribunal julgou inconstitucionais dispositivos que res-
tringiam a atuação da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal ao âmbito do Poder Executivo. Considerou-se 
que os referidos dispositivos “afrontam o art. 132 da 

Carta Magna, que não incumbiu a Procuradoria do DF 
a defesa do Poder Executivo apenas, mas sim defen-
der os interesses do Distrito Federal, pessoa jurídica 
de direito público interno” (grifou-se).

Considerando que o Estado é uno e que a Admi-
nistração Pública se rege pelo princípio da impessoali-
dade, não se revela consentâneo com o texto constitu-
cional dividir a representação judicial do Estado entre 
os órgãos de assessoramento jurídico dos distintos 
Poderes estatais.

Com efeito, a Constituição Federal é clara ao pre-
ver que a representação judicial de cada ente federado 
deve ser feita por uma única instituição, objetivando 
“promover uma racionalização dos trabalhos e con-
centrar a defesa do Estado como um todo” (Macedo, 
Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição 
de 1988. São Paulo: LTR, 2008).

Deste modo, requeremos a aprovação do desta-
que em tela nos termos que se apresenta.

REQUERIMENTO Nº 1.001, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, o voto de des-
taque do art. 1.005 do Substitutivo do Projeto de Lei 
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do Senado nº 166, de 2010, para excluir a proposição 
legislativa do projeto, a fim de que o tema seja tratado 
em lei própria ou seja objeto de eventual nova redação 
oportunamente.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010. – 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Votação, em globo, dos requerimentos de destaque 
para votação em separado dos dispositivos.

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

Aprovados, os dispositivos destacados serão vo-
tados oportunamente.

Votação da Emenda nº 221, que tem preferência 
regimental, com alterações promovidas pelo Relator-
Geral, sem prejuízo dos destaques.

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

Aprovada.
Passa-se à votação dos destaques.
Votação do inciso III do art. 75 do Substitutivo 

destacado.
Passo a palavra ao Senador Mão Santa, para 

apresentação de um destaque e para fazer a sua de-
fesa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Passa-se à vo-
tação dos destaques. Votação dos itens. Inciso III do 
art. 75 do Substitutivo destacado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em votação. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só quero registrar que esta-
mos votando, em separado, o destaque. Então, vamos 
rejeitar o destaque, para que ele saia do texto. Então, 
votamos contrariamente, de acordo com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– É evidente. Estamos votando a matéria destacada. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado. 
Agora, a votação do art. 1.005 do substitutivo.
Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, eu já expliquei 
que esta matéria poderá, então, ser melhor observada, 
seja na Câmara dos Deputados ou em projeto de lei 
específico sobre o tema. 

Portanto, essa foi a razão pela qual apresentei 
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em votação o art. 1.005 do substitutivo.

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

Rejeitado. 
Aprovada a Emenda nº 221 (Substitutivo), com 

as alterações do Relator-Geral e destaques. 
Ficam prejudicados os Projetos de Lei da Câmara 

nºs 69, de 2004; 14 e 46, de 2005; 13, de 2006; 6, 95 
e 113, de 2007; 10, 39 e 70, de 2008; 164, 311, 316 
e 317, de 2009; 13, 37 e 171, de 2010; os Projetos de 
Lei do Senado nºs 318, 387 e 446, de 2003; 132, 133, 
135, 136, 137, 139, 140, 206, 266, 268, de 2004; 11, 
58, 64, 144, 292 e 303, de 2005; 20, 39, 81, 237, 275, 
296, 324, de 2006; 87, 169, 250, 309, de 2007; 151, 
351 e 488, de 2008; 383, 420, 430, 444, 497, 506, de 
2009; 166, de 2010, e as emendas apresentadas.

A Presidência comunica ao Plenário que defere, 
com aprovação do substitutivo, nos termos do Parecer 
da Comissão Temporária da Reforma do Código de 
Processo Civil, a desanexação para prosseguir com 
tramitação autônoma das seguintes emendas:

Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 2001;
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2006;
Projeto de Lei do Senado nº 370, de 1999; 
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000; 
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2003; 
Projeto de Lei do Senado nº 138, de 2004; 
Projeto de Lei do Senado nº 364, de 2004; 
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2005; 
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2005; 
Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2007;
Projeto de Lei do Senado nº 397, de 2009, e 
Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2010.
A Secretaria da Ata individualizará a tramitação 

de cada matéria desapensada. 
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – A redação do vencido para o turno suplementar 
será publicada na forma do Regimento Interno.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:

(*) PARECER Nº 1.741, DE 2010 
(Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno su-
plementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado n° 166, de 2010.

(*) A íntegra deste parecer será publicada no Suplemento “B” à  
presente edição.

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado n° 166, de 2010, que refor-
ma o Código de Processo Civil

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL648



58998 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezem-
bro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.002, DE 2010

Requeremos, nos termos do art. 281 do RISF, a 
dispensa de interstício, para a imediata apreciação do 
Projeto de Lei do Senado n.° 166, de 2010, que reforma 
o Código de Processo Civil, em turno suplementar.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em votação.

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

Aprovado.
Passa-se à apreciação do Projeto de Lei nº 166, 

de 2010.
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de 

Lei do Senado nº 166, de 2010, do Senador José Sar-
ney, que reforma o Código de Processo Civil. 

Poderão ser oferecidas emendas até encerra-
mento da discussão.

Discussão do substitutivo, em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, considero 
encerrada a discussão.

Encerrada a discussão sem emendas.
A matéria é dada como definitivamente adotada, 

sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento 
Interno.

A matéria vai à Câmara. (Palmas.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 

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

PI) – Pois não. Tem V. Exª a palavra.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu quero agradecer 
a V. Exª, a todos os Srs. Senadores que prestigiaram 
esse evento que, como muito bem ponderou o Sena-
dor Jucá, é histórico. É histórico por quê? Porque vai 
mudar os rumos da processualística em nosso País. 
Quem vai sentir a diferença vai ser o jurisdicionado, 
vai ser o cidadão comum, aquele que, efetivamente, 
precisa da Justiça e que espera que a Justiça supra 
suas demandas, suas necessidades. 

Quero agradecer ao Presidente Sarney, autor 
do projeto, pela oportunidade que abriu de se debater 
um assunto de tamanha relevância, construindo uma 
agenda positiva aqui no Senado da República. 

Quero agradecer ao Senador Renan Calheiros, 
que é o Líder do meu Partido, por haver me indicado 
para ser Relator. Agradecer, sobretudo, ao Senador 
Demóstenes Torres, Presidente da Comissão, a quem 
coube designar-me Relator. 

Sr. Presidente, se não houvesse a confiança, se 
não houvesse o engajamento de tantas forças cons-
trutivas que tem aqui no Senado da República, dificil-
mente teríamos logrado êxito. 

Agradeço, aqui, também a Comissão precursora, 
aquela composta pelos juristas, Comissão externa a 
quem coube fazer o trabalho mais artesanal. 

Enfim, Sr. Presidente, chegamos ao fim desta Le-
gislatura com uma agenda efetivamente positiva. Isto 
precisa ser consignado por que é fato histórico. 

O Poder Legislativo – V. Exª que é legislador 
histórico – é assimétrico, tem altos e baixos, tem mo-
mentos de grandes dificuldades, e nós passamos por 
eles; outras Legislaturas também passaram. Mas o im-
portante é que, neste momento, estamos concluindo 
a Legislatura, dando ao País uma grande ferramenta 
para o exercício da cidadania. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa parabeniza V. Exª e congratula com todos as 
Srªs e os Srs. Senadores.

Registro, aqui, com muita honra, a presença do 
Ministro Luiz Fux e de todos os que tiveram participa-
ção na Comissão de Estudos para a Reforma do Có-
digo de Processo Civil.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 322, DE 2010

Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 
1978, para dispor sobre a regulamentação 
das profissões de DJ ou Profissional de 
Cabine de Som (discjockey) e Produtor DJ 
(disc-jockey).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 6º, 7º, 11, 12, 21, 24, 25 e 

27 da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O exercício das profissões de 
Artista, de Técnico em Espetáculos de Diver-
sões, DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ 
(disc-jockey) e de Produtor DJ (disc-jockey) é 
regulado por esta Lei.” (NR) 

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
III – DJ ou Profissional de Cabine de 

Som DJ (disc-jockey), o profissional que cria 
seleções de obras fixadas e de fonogramas, 
impressos ou não, organizando e dispondo de 
seu conteúdo, executando essas seleções e 
divulgando-as ao público, por meio de apare-
lhos eletro-mecânicos, eletrônicos, ou outro 
meio de reprodução;

IV – Produtor DJ (disc-jockey), o profis-
sional que manipula obras fonográficas impres-
sas ou não, cria ou recria versões e executa 
montagens sonoras para a criação de obra 
inédita, originária ou derivada.

§ 1º Os profissionais referidos nos incisos 
III e IV também atuam na fixação e colocação 
de obras para o público.

§ 2º As denominações e descrições das 
funções em que se desdobram as atividades do 
Artista, do Técnico em Espetáculos de Diver-
sões, do DJ ou Profissional de Cabine de Som 
DJ (disc-jockey) e do Produtor DJ (disc-jockey) 
constarão do Regulamento desta Lei.” (NR) 

“Art. 6º O exercício das profissões de Ar-
tista, de Técnico em Espetáculos de Diversões, 
de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ  
(disc-jockey) e de Produtor DJ (disc-jockey) 
requer prévio registro na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego, o qual terá 
validade em todo o território nacional.” (NR)

“Art. 7º Para o registro do Artista, do Téc-
nico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou 
Profissional de Cabine de Som DJ (disc-jockey) 
e do Produtor DJ (disc-jockey), é necessária 
a apresentação de: 

 ..............................................................
IV – certificado de curso profissionalizan-

te de DJ (disc-jockey). 
 ..............................................................
§ 3º O DJ ou Profissional de Cabine de 

Som DJ (disc-jockey) e o Produtor DJ (disc-
jockey), se estrangeiros, ficam dispensados das 
condições exigidas neste artigo, desde que sua 
permanência no território nacional não ultra-
passe o período de 60 (sessenta) dias.” 

 ...................................................... (NR)
“Art. 11. A cláusula de exclusividade não 

impedirá o Artista, o Técnico em Espetáculos 
de Diversões, o DJ ou Profissional de Cabine 
de Som DJ (disc-jockey) e o Produtor DJ (disc-
jockey) de prestar serviços a outro empregador 
em atividade diversa da ajustada no contrato 
de trabalho, desde que em outro lugar, e sem 
que se caracterize prejuízo para o contratante 
com o qual foi assinada a cláusula de exclu-
sividade.” (NR) 

“Art. 12. O empregador poderá utilizar 
trabalho de profissional, mediante nota contra-
tual, para substituição de Artista, Técnico em 
Espetáculos de Diversões, DJ ou Profissional 
de Cabine de Som DJ (disc-jockey) e Produtor 
DJ (disc-jockey), ou para prestação de servi-
ço eventual, por prazo não superior a 7 (sete) 
dias consecutivos, vedada a utilização desse 
mesmo profissional, nos 60 (sessenta) dias 
subsequentes, por essa forma, pelo mesmo 
empregador. 

 .....................................................” (NR)
“Art. 21.  ................................................  
 ..............................................................
VI – DJ ou Profissional de Cabine de 

Som DJ (disc-jockey) e o Produtor DJ (disc-
jockey): 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) ho-
ras semanais. 

 .................................................... ” (NR)
“Art. 24. É livre a criação interpretativa 

do Artista, do Técnico em Espetáculos de Di-
versões, do DJ ou Profissional de Cabine de 
Som DJ (disc-jockey) e do Produtor DJ (disc-
jockey), respeitado o texto da obra.” (NR) 

“Art. 25.  ................................................  
Parágrafo único. A realização de eventos 

com a utilização de profissionais estrangeiros 
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deverá ter, obrigatoriamente, a participação 
de, pelo menos, 70% (setenta por cento) de 
profissionais brasileiros.” 

 ...................................................... (NR) 
“Art. 27. Nenhum Artista, Técnico em Es-

petáculos de Diversões, DJ ou Profissional de 
Cabine de Som DJ (disc-jockey) e Produtor DJ 
(disc-jockey) é obrigado a interpretar ou parti-
cipar de trabalho que possa por em risco sua 
integridade física ou moral.” (NR)

Art. 2º É assegurado o direito ao atestado de que 
trata o inciso III do art. 7º da Lei nº 6.533, de 1978, ao 
DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc-jockey) 
e ao Produtor DJ (disc-jockey) que, até a data de pu-
blicação desta Lei, tenha exercido comprovadamente 
a respectiva profissão.

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

Justificação

Com o presente Projeto de Lei, encampando a ini-
ciativa original do Senador Romeu Tuma, pretendemos 
alterar a Lei nº 6.533, de 1978, para ver regulamentada 
também as atividades dos disc-jockeys (DJ).

O Senador Romeu Tuma apresentou em 2007 o 
Projeto de Lei do Senado nº 740, para dispor sobre 
essa categoria e, se vivo fosse, estaria trabalhando 
ativamente para a consecussão desse fim. 

O referido projeto foi aprovado pelo Senado, na 
forma do Substitutivo da Comissão de Educação, Cultu-
ra e Esporte, chancelado pela Câmara dos Deputados 
e, ao final, vetado pelo Presidente da República. 

Não obstante as razões apresentadas para o 
veto, mas concordando ainda com as justificações 
apresentadas à época pelo Senador Romeu Tuma, a 
quem devemos homenagear pela força dos seus ideais 
e equilíbrio, e secundando os fundamentos apresenta-
dos por Sua Excelência, transcrevemos alguns trechos 
da Justificação apresentada no PLS nº 740, de 2007:

“A Lei Federal nº 6.533, que disciplina a 
atividade dos Artistas e Técnicos em Espetá-
culos, dispõe, em seu artigo 2º: 

“Art . 2º – Para os efeitos desta lei, é 
considerado:

I – Artista, o profissional que cria, inter-
preta ou executa obra de caráter cultural de 
qualquer natureza, para efeito de exibição ou 
divulgação pública, através de meios de co-
municação de massa ou em locais onde se 
realizam espetáculos de diversão pública;

II – Técnico em Espetáculos de Diversões, 
o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, 

participa, individualmente ou em grupo,de ati-
vidade profissional ligada diretamente à elabo-
ração, registro, apresentação ou conservação 
de programas, espetáculos e produções.

Parágrafo único – As denominações e 
descrições das funções em que se desdobram 
as atividades de Artista e de Técnico em Espe-
táculos de Diversões constarão do regulamento 
desta lei.” (g.n. não são do original

Essa Lei, elaborada em 1978, regula a prática da 
atividade dos artistas e técnicos que eram conhecidos 
até então, como atores de teatro, televisão, apresenta-
dores, atores etc., e necessita ser ajustada às atividades 
artísticas desenvolvidas atualmente, como o DJs.

Muito embora o direito seja dinâmico, ele é sem-
pre afeito ao passado, o que equivale dizer que, a rea-
lidade sempre ultrapassa os limites e regras impostas 
pela legislação, criando novas situações à margem de 
qualquer regulamentação.

Porque então os DJs não estão ao abrigo da Lei 
nº 6.533/78, se essa dispõe em caráter geral em sua 
definição de artista e técnico as atribuições do artigo 
2º da mencionada Lei? As profissões/atividades in-
sertas na expressão “artistas” da Lei nº 6.533/78, são 
discriminadas nos grupos como, por exemplo, Artes 
Cênicas, Cinema, Fotonovela, Radiodifusão.

Os DJs também não se enquadram no Decreto 
nº 82.385, de 05 de outubro de 1978, que regulamenta 
a Lei nº 6.533/78, por que não são diretores de teatro, 
coreógrafos, professores de arte dramática, atores, 
contra-regras, cenotécnicos, sonoplastas etc. Sequer 
curso os DJs possuem, sendo que muitas vezes desen-
volvem sua atividade com o aprendizado que tiveram 
ao longo de sua vida e em contato com outros DJs.

Por artista entende-se toda uma gama de funções 
ou mesmo de trabalho ou ainda de forma de trabalho. 
Pode-se dizer que tal pessoa é um artista em sua pro-
fissão, pode-se dizer que são artistas os escultores, os 
pintores etc. Pode-se dizer ainda que todos aqueles que 
trabalham ou lidam com belas artes são artistas. 

Assim, tratando-se de termo extremamente am-
plo não se pode afirmar que todos os artistas estão 
abrangidos pela legislação em epigrafe, pelo contrá-
rio. Também não é fácil a compreensão da expres-
são “Técnicos em Espetáculos”, vez que termo de tal 
abrangência designaria todo aquele que trabalhar para 
a consecussão de um espetáculo desempenhando 
qualquer atividade que envolva alguma técnica. Nesse 
sentido, apenas estariam livres desse enquadramento 
os trabalhadores braçais, contudo todos os outros em 
qualquer atividade para a realização do espetáculo 
seriam abrangidos pelo termo.”
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Por último, cabe ainda acrescentar que sobre 
essa categoria de profissionais do entretenimento – os 
disc-jokeys (DJs) – que tanta animação tem prestado 
aos eventos em clubes, casas de festas, danceterias, 
casas de espetáculos, aniversários e casamentos, 
com os seus conhecimentos profundos nos ritmos das 
danças e os efeitos sonoros, aliados à tecnologia dos 
instrumentos, à época da elaboração da Lei nº 6.533, 
de 1978, não se falava em suas atividades.

Estima-se hoje o universo de mais de um milhão 
de disc-jokeys que vem atuando autonomamente, à 
margem da legislação, nos diversos meios de espe-
táculos de diversões ao público.

Essas são, nobres Colegas, as razões que nos 
levam a reapresentar o presente Projeto de Lei, inicial-
mente de autoria do Senador Romeu Tuma, e também 
por discordar dos motivos encaminhados no Veto pelo 
Presidente da Presidente da República.

Sala das Sessões, Senador Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978

Regulamento

Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de Artistas e de técnico em Es-
petáculos de Diversões, e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República , faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art . 1º – O exercício das profissões de Artista e 
de Técnico em Espetáculos de Diversões é regulado 
pela presente Lei.

Art . 2º – Para os efeitos desta lei, é considerado:

I – Artista, o profissional que cria, inter-
preta ou executa obra de caráter cultural de 
qualquer natureza, para efeito de exibição ou 
divulgação pública, através de meios de co-
municação de massa ou em locais onde se 
realizam espetáculos de diversão pública;

II – Técnico em Espetáculos de Diversões, 
o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, 
participa, individualmente ou em grupo, de ati-
vidade profissional ligada diretamente à elabo-
ração, registro, apresentação ou conservação 
de programas, espetáculos e produções.

Parágrafo único – As denominações e 
descrições das funções em que se desdobram 
as atividades de Artista e de Técnico em Es-
petáculos de Diversões constarão do regula-
mento desta lei.

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

Art . 6º – O exercício das profissões de Artista 
e de Técnico em Espetáculos de Diversões requer 
prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do 
Ministério do Trabalho, o qual terá validade em todo o 
território nacional.

Art 7º – Para registro do Artista ou do Técnico 
em Espetáculos de Diversões, é necessário a apre-
sentação de:

I – diploma de curso superior de Diretor 
de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte Dra-
mática, ou outros cursos semelhantes, reco-
nhecidos na forma da Lei; ou

II – diploma ou certificado corresponden-
tes às habilitações profissionais de 2º Grau de 
Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta, 
ou outras semelhantes, reconhecidas na for-
ma da Lei; ou 

III – atestado de capacitação profissional 
fornecido pelo Sindicato representativo das 
categorias profissionais e, subsidiariamente, 
pela Federação respectiva.

§ 1º – A entidade sindical deverá conce-
der ou negar o atestado mencionado no item 
III, no prazo de 3 (três) dias úteis, podendo 
ser concedido o registro, ainda que provisório, 
se faltar manifestação da entidade sindical, 
nesse prazo.

§ 2º – Da decisão da entidade sindical 
que negar a concessão do atestado mencio-
nado no item III deste artigo, caberá recurso 
para o Ministério do Trabalho, até 30 (trinta) 
dias, a contar da ciência.

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

Art . 11 – A cláusula de exclusividade não impe-
dirá o Artista ou Técnico em Espetáculos de Diversões 
de prestar serviços a outro empregador em atividade 
diversa da ajustada no contrato de trabalho, desde 
que em outro meio de comunicação, e sem que se 
caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi 
assinada a cláusula de exclusividade.

Art . 12 – O empregador poderá utilizar trabalho 
de profissional, mediante nota contratual, para subs-
tituição de Artista ou de Técnico em Espetáculos de 
Diversões, ou para prestação de serviço caracteristi-
camente eventual, por prazo não superior a 7 (sete) 
dias consecutivos, vedada a utilização desse mesmo 
profissional, nos 60 (sessenta) dias subseqüentes, por 
essa forma, pelo mesmo empregador.

Parágrafo único – O Ministério do Traba-
lho expedirá instruções sobre a utilização da 
nota contratual e aprovará seu modelo.
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 ..............................................................

Art . 21 A jornada normal de trabalho dos profis-
sionais de que trata esta Lei, terá nos setores e ativi-
dades respectivos, as seguintes durações:

I – Radiodifusão, fotografia e gravação: 6 
(seis) horas diárias, com limitação de 30 (trin-
ta) horas semanais;

II – Cinema, inclusive publicitário, quando 
em estúdio: 6 (seis) horas diárias;

III – Teatro: a partir de estréia do espetá-
culo terá a duração das sessões, com 8 (oito) 
sessões semanais;

IV – Circo e variedades: 6 (seis) horas 
diárias, com limitação de 36 (trinta e seis) ho-
ras semanais;

V – Dublagem: 6 (seis) horas diárias, com 
limitação de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º – O trabalho prestado além das li-
mitações diárias ou das sessões semanais 
previstas neste artigo será considerado ex-
traordinário, aplicando-se-lhe o disposto nos 
artigos 59 a 61 da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

§ 2º – A jornada normal será dividida 
em 2 (dois) turnos, nenhum dos quais pode-
rá exceder de 4 (quatro) horas, respeitado o 
intervalo previsto na Consolidação das Leis 
do Trabalho.

§ 3º – Nos espetáculos teatrais e cir-
censes, desde que sua natureza ou tradição 
o exijam, o intervalo poderá, em benefício do 
rendimento artístico, ser superior a 2 (duas) 
horas.

§ 4º – Será computado como trabalho 
efetivo o tempo em que o empregado estiver 
à disposição do empregador, a contar de sua 
apresentação no local de trabalho, inclusive 
o período destinado a ensaios, gravações, 
dublagem, fotografias, caracterização, e todo 
àquele que exija a presença do Artista, assim 
como o destinado a preparação do ambiente, 
em termos de cenografia, iluminação e mon-
tagem de equipamento.

§ 5º – Para o Artista, integrante de elenco 
teatral, a jornada de trabalho poderá ser de 8 
(oito) horas, durante o período de ensaio, res-
peitado o intervalo previsto na Consolidação 
das Leis do Trabalho.

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

Art . 24 – É livre a criação interpretativa do Artista 
e do Técnico em Espetáculos de Diversões, respeitado 
o texto da obra.

Art . 25 – Para contratação de estrangeiro domi-
ciliado no exterior, exigir-se-á prévio recolhimento de 
importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
total do ajuste à Caixa Econômica Federal em nome 
da entidade sindical da categoria profissional.
....................................................................................

Art . 27 – Nenhum Artista ou Técnico em Espe-
táculos de Diversões será obrigado a interpretar ou 
participar de trabalho possível de pôr em risco sua 
integridade física ou moral.
....................................................................................

DECRETO No 82.385, DE 5 DE OUTUBRO DE 1978

Regulamenta a Lei nº 6.533, de 24 de 
maio de 1978, que dispõe sobre as profis-
sões de Artista e de Técnico em Espetáculos 
de Diversões, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição e 
tendo em vista o disposto no artigo 36 da Lei nº 6.533, 
de 24 de maio de 1978,

Decreta:
Art. 1º O exercício das profissões de Artistas e 

de Técnico em Espetáculos de Diversões é disciplina-
do pela Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978 e pelo 
presente regulamento.

Art. 2º Para os efeitos da Lei nº 6.533, de 24 de 
maio de 1978, é considerado:

I – Artista, o profissional que cria, inter-
preta ou executa obra de caráter cultural de 
qualquer natureza para efeito de exibição ou 
divulgação pública, através de meios de comu-
nicação de massa ou em locais onde se reali-
zam espetáculos de diversões públicas;

II – Técnico em Espetáculos de Diversões, 
o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, 
participa, individualmente ou em grupo, de ati-
vidade profissional ligada diretamente à elabo-
ração, registro, apresentação ou conservação 
de programas, espetáculos e produções.

Parágrafo único. As denominações e des-
crições das funções em que se desdobram as 
atividades de Artistas e de Técnico em espetá-
culos de Diversões constam do Quadro anexo 
a este regulamento.

Art. 3º Aplicam-se as disposições da Lei nº 5.533, 
de 24 de maio de 1978, às pessoas físicas ou jurídicas 
que tiverem a seu serviço os profissionais definidos no 
artigo anterior, para realização de espetáculos, progra-
mas, produções ou mensagens publicitárias.
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Parágrafo único. As Pessoas físicas ou jurídicas 
de que trata este artigo deverão ser previamente ins-
critas no Ministério do Trabalho.

Art. 4º Para inscrição das pessoas físicas e ju-
rídicas de que trata o artigo anterior é necessário a 
apresentação de:

I – documento de constituição da firma, 
com o competente registro na Junta Comercial 
da localidade em que tenha sede;

II – comprovante de recolhimento da con-
tribuição sindical;

III – número de inscrição no Cadastro Ge-
ral de Contribuinte do Ministério da Fazenda;

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho 
fornecerá, a pedido da empresa interessada, 
cartão de inscrição que lhe faculte instruir pedi-
do de registro de contrato de trabalho de Artista 
e Técnico em Espetáculos de Diversões.

Art. 5º Aplicam-se, igualmente, as dispo-
sições da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, 
às pessoas físicas ou jurídicas que agenciem 
colocação de mão-de-obra de Artista e Técnico 
em Espetáculos de Diversões.

Parágrafo único. Somente as empresas 
organizadas e registradas no Ministério do 
Trabalho, nos termos da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, poderão agenciar colocação 
de mão-de-obra de Artista e de Técnico em 
Espetáculos de Diversões.

Art. 6º Não se incluem no disposto neste regula-
mento os Técnicos em Espetáculos de Diversões que 
prestam serviços a empresa de radiodifusão.

Art. 7º O exercício das profissões de Artista e de 
Técnico em Espetáculos de Diversões requer prévio 
registro na Delegacia Regional do Trabalho do Minis-
tério do Trabalho, o qual terá validade em todo o ter-
ritório nacional.

Art. 8º Para registro do Artista ou do Técnico em 
Espetáculos de Diversões, no Ministério do Trabalho, 
é necessário a apresentação de:

I – diploma de curso superior de Diretor 
de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte Dra-
mática, ou outros cursos semelhantes, reco-
nhecidos na forma da lei; ou

II – diploma ou certificado corresponden-
te às habilitações profissionais de 2º grau de 
Ator, Contra-Regra, Cenotécnico, Sonoplas-
ta, ou outros semelhantes, reconhecidos na 
forma da lei; ou

III – atestado de capacitação profissional 
fornecido pelo Sindicato representativo das 

categorias profissionais e subsidiariamente, 
pela federação respectiva.

Art. 9º O atestado mencionado no item III do ar-
tigo anterior deverá ser requerido pelo interessado, 
mediante preenchimento de formulário próprio, forne-
cido pela entidade sindical, e instruído com documen-
tos ou indicações que comprovem sua capacitação 
profissional.

Art. 10. O sindicato representativo da categoria 
profissional constituíra Comissões, integradas por pro-
fissionais de reconhecidos méritos, às quais caberá 
emitir parecer sobre os pedidos de atestado de capa-
citação profissional.

Art. 11. Os Sindicatos e Federações de empre-
gados, objetivando adotar critérios uniformes para o 
fornecimento do atestado de capacitação profissional, 
poderão estabelecer acordos ou convênios entre en-
tidade sindicais, bem como Associações de Artistas e 
Técnico em Espetáculos de Diversões.

Art. 12. As entidade sindicais encarregadas de 
fornecimento do atestado de capacitação profissional, 
deverão elaborar instruções contendo requisitos, tais 
como documentos e provas de aferição de capacidade 
profissional, necessárias para obtenção, pelos interes-
sados, do referido atestado.

Parágrafo único. As entidades sindicais enviarão 
cópia das instruções mencionadas neste artigo, ao Mi-
nistério do Trabalho.

Art. 13. A entidade sindical deverá decidir sobre 
o pedido de atestado de capacitação profissional no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data em que se 
completar a apresentação da documentação necessária 
ou a diligência exigida pela mesma entidade.

Art. 14. Da decisão da entidade sindical que negar 
fornecimento do atestado de capacitação profissional, 
caberá recurso ao Ministério do Trabalho, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da ciência.

Parágrafo único. Para apreciação do recurso o 
Ministério do Trabalho solicitará, à entidade sindical, 
informações sobre as razões da negativa de conces-
são do atestado.

Art. 15. Poderá ser concedido registro provisó-
rio, caso a entidade sindical não se manifeste sobre 
o atestado de capacitação profissional no prazo men-
cionado no artigo 13.

Art. 16. O registro de Artista e de Técnico em Es-
petáculos de Diversões será efetuado pela Delegacia 
Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, a re-
querimento do interessado, instruído com os seguin-
tes documentos:

I – diploma, certificado ou atestado men-
cionado nos itens I, II e III do artigo 8º;
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II – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou, caso não a possua o interessado, 
documentos mencionados no artigo 16, pa-
rágrafo único, da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

§ 1º Caso a entidade sindical não forneça o ates-
tado de capacitação profissional no prazo mencionado 
no artigo 13, o interessado poderá instruir seu pedido 
de registro com o protocolo de apresentação do re-
querimento ao Sindicato.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior o 
Ministério do Trabalho concederá à entidade sindical 
prazo não superior a 3 (três) dias úteis para se mani-
festar sobre o fornecimento do atestado.

Art. 17. O Ministério do Trabalho efetuará registro 
provisório de Artista e de Técnico em Espetáculos de 
Diversões, com prazo de validade de 1 (um) ano, sem 
direito a renovação, com dispensa do atestado de que 
trata o item III do artigo 8º, mediante indicação conjunta 
dos sindicatos de empregados e empregadores.

Art. 18. Os critérios de indicação para o registro 
provisório de que trata o Artigo anterior serão estabele-
cidos por acordo entre os sindicatos e federações dos 
profissionais e empregadores interessados.

Art. 19. O exercício das profissões de que trata 
este regulamento exige contrato de trabalho padroni-
zado, nos termos de instruções a serem expedidas 
pelo Ministério do trabalho.

Art. 20. O contrato de trabalho será visado pelo 
sindicato representativo da categoria profissional e, 
subsidiariamente, pela Federação respectiva, como 
condição para registro no Ministério do trabalho até a 
véspera da sua vigência.

Art. 21. O sindicato representativo da categoria 
profissional e, subsidiariamente, a Federação respec-
tiva, verificará a observância da utilização do contrato 
de trabalho padronizado, de acordo com instruções 
expedidas pelo Ministério do Trabalho e das cláusu-
las constantes de Convenções Coletivas de Trabalho 
acaso existentes, como condição para apor o visto no 
contrato de trabalho.

Art. 22. A entidade sindical deverá visar ou não o 
contrato de trabalho, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da data de sua apresentação, findos os 
quais ele poderá ser registrado no Ministério do Traba-
lho, se faltar a manifestação sindical.

Art. 23. A entidade sindical deverá comunicar à 
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Tra-
balho as razões pelas quais não visou o contrato de 
trabalho no prazo de 2 (dois) dias úteis.

Art. 24. Da decisão da entidade sindical que negar 
o visto, caberá recurso para o Ministério do Trabalho 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência.

Art. 25. O contrato de trabalho conterá obriga-
toriamente:

I – qualificação das partes contratan-
tes;

II – prazo de vigência;
III – natureza da função profissional, com 

definição das obrigações respectivas;
IV – título do programa, espetáculo ou 

produção, ainda que provisório, com indica-
ção do personagem nos casos de contrato por 
tempo determinado;

V – locais onde atuará o contratado, in-
clusive os opcionais;

VI – jornada de trabalho, com especifica-
ções do horário e intervalo de repouso;

VII – remuneração e sua forma de pa-
gamento;

VIII – disposição sobre eventual inclusão 
do nome do contratado no crédito de apresen-
tação, cartazes, impressos, e programas;

IX – dia de folga semanal;
X – ajuste sobre viagens e deslocamento;
XI – período de realização de trabalhos 

complementares, inclusive dublagem, quando 
posteriores à execução do trabalho de interpre-
tação, objeto do contrato de trabalho;

XII – número da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

Art. 26. Nos contratos de trabalho por tempo in-
determinado deverá constar, ainda, cláusula relativa 
ao pagamento de adicional devido em caso de des-
locamento para prestação de serviço fora da cidade 
ajustada no contrato de trabalho.

Art. 27. A cláusula de exclusividade não impedirá 
o Artista ou Técnico em Espetáculos de Diversões de 
prestar serviços a outro empregador em atividade diver-
sa da ajustada no contrato de trabalho, desde que em 
outro meio de comunicação e sem que se caracterize 
prejuízo para o contratante com o qual foi assinada a 
cláusula de exclusividade.

Art. 28. O registro do contrato de trabalho deverá 
ser requerido pelo empregador à Delegacia Regional 
do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Art. 29. O requerimento do registro deverá ser 
instruído com os seguintes documentos:

I – 2 (duas) vias do instrumento do con-
trato de trabalho, visadas pelo Sindicato repre-
sentativo da categoria profissional e, subsidia-
riamente, pela Federação respectiva;

II – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social do Artista ou do Técnico em Espetáculos 
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de Diversões contratado e contendo registro 
nos termos dos artigos 15, 16 ou 17;

III – comprovante da inscrição de que 
trata o artigo 4º.

Art. 30. O empregador poderá utilizar trabalho 
de profissional, mediante nota contratual, para subs-
tituição de Artista ou de Técnico em Espetáculos de 
Diversões, ou para prestação de serviço caracteristi-
camente eventual, por prazo não superior a 7 (sete) 
dias consecutivos, vedada a utilização desse mesmo 
profissional, nos 60 (sessenta) dias subseqüentes, por 
essa forma, pelo mesmo empregador.

Art. 31. O Ministério do Trabalho expedirá instru-
ções sobre a utilização da nota contratual e aprovará 
seu modelo.

Art. 32. O contrato de trabalho e a nota contra-
tual serão emitidos com numeração sucessiva e em 
ordem cronológica.

Parágrafo único. Os documentos de que trata este 
artigo serão firmados pelo menos em 2 (duas) vias pelo 
contratado, ficando uma delas em seu poder.

Art. 33. Não será permitida a cessão ou promessa 
de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes 
da prestação de serviços profissionais.

Art. 34. Os direito autorais e conexos dos profis-
sionais serão devidos em decorrência de cada exibi-
ção da obra.

Parágrafo único. A exibição de obra ou espetáculo 
depende da autorização do titular dos direitos autorais e 
conexos. (Incluído pelo Decreto nº 95.971, de 1988)

Art. 35. Nos ajustes relativos ao valor e à forma 
de pagamento dos direitos autorais e conexos, os ar-
tistas poderão ser representados pelas associações 
autorizadas a funcionar pelo Conselho Nacional de 
Direito Autoral. (Redação dada pelo Decreto nº 95.971, 
de 1988)

§ 1º No caso de ajuste direto pelo artista, sua 
validade dependerá de prévia homologação pelo Con-
selho Nacional de Direito Autoral. (Redação dada pelo 
Decreto nº 95.971, de 1988)

§ 2º Não será homologado pelo Conselho Na-
cional de Direito Autoral ajuste direto que importe em 
fixar valor de direitos autorais e conexos inferior ao es-
tabelecido em ajuste feito, com o mesmo empregador, 
por meio da participação de associação mencionada 
no caput. (Redação dada pelo Decreto nº 95.971, de 
1988)

§ 3º O Conselho Nacional de Direito Autoral não 
homologará qualquer ajuste direto que importe em 
fixar valor de direitos autorais e conexos inferior ao 
estabelecido em ajuste feito, com o mesmo empre-
gador, através da participação das associações refe-
ridas no § 1º.

Art. 36. Nas mensagens publicitárias filmadas 
para cinema, televisão ou para serem divulgadas para 
o público por outros veículos, constará do contrato de 
trabalho, obrigatoriamente:

I – o nome do produtor, do anunciante 
e, se houver, da agência de publicidade para 
quem a mensagem é produzida;

II – o tempo de exploração comercial da 
mensagem;

III – o produto, a marca, a denominação 
da empresa, o serviço ou o evento a ser pro-
movido;

IV – os meios de comunicação através 
dos quais a mensagem será exibida;

V – as praças onde a mensagem será 
veiculada;

VI – o tempo de duração da mensagem e 
suas características, devendo ser mencionada 
eventual variação percentual.

Art. 37. O profissional não poderá recusar-se à 
autodublagem, quando couber, o que deve constar do 
respectivo contrato de trabalho.

Art. 38. Na hipótese de o empregador ou tomador 
de serviços preferir a dublagem por terceiros, ela só 
poderá ser feita com autorização, por escrito, do profis-
sional, salvo se for realizada em língua estrangeira.

Art. 39. A utilização de profissional contratado por 
agência de locação de mão-de-obra obriga o tomador 
de serviço, solidariamente, pelo cumprimento das obri-
gações legais e contratuais, se se caracterizar a tenta-
tiva, pelo tomador de serviço, de utilizar a agência para 
fugir a essas responsabilidade e obrigações.

Art. 40. O comparecimento do profissional na hora 
e no lugar da convocação implica na percepção inte-
gral do salário, mesmo que o trabalho não se realize 
por motivos independentes de sua vontade.

Art. 41. O profissional contratado por prazo de-
terminado não poderá rescindir o contrato de trabalho 
sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indeni-
zar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe 
resultarem.

Art. 42. A indenização de que trata o artigo an-
terior não poderá exceder àquela a que teria direito o 
empregado em idênticas condições.

Art. 43. Na rescisão sem justa causa, no distrato 
e na cessação do contrato de trabalho o empregado 
poderá ser assistido pelo Sindicato representativo da 
categoria e, subsidiariamente, pela Federação respec-
tiva, respeitado o disposto no Artigo 477 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho.
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Art. 44. A jornada normal de trabalho dos profis-
sionais de que trata este regulamento terá, nos setores 
e atividades respectivas, as seguintes durações:

I – Radiodifusão, fotografia e gravação: 
6 (seis) horas diárias, com limitação de 30 
(trinta) semanais;

II – Cinema, inclusive publicitário, quando 
em estúdio: 6 (seis) horas diárias;

III – Teatro: a partir da estréia do espetá-
culo terá a duração das sessões, com 8 (oito) 
sessões semanais;

IV – Circo e variedades: 6 (seis) horas 
diárias, com limitação de 36 (trinta e seis) ho-
ras semanais;

V – Dublagem: 6 (seis) horas diárias, com 
limitação de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O trabalho prestado além das li-
mitações diárias ou das sessões previstas 
neste Artigo será considerado extraordinário, 
aplicando-se-lhe o disposto nosArtigos 59 a 61 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 2º A jornada normal será dividida em 
2 (dois) turnos, nenhum dos quais poderá 
exceder de 4 (quatro) horas, respeitado o in-
tervalo previsto na Consolidação das Leis do 
Trabalho.

§ 3º Nos espetáculos teatrais e circenses, 
desde que sua natureza ou tradição o exijam, o 
intervalo poderá, em benefício do rendimento 
Artístico, ser superior a 2 (duas) horas.

Art. 45. Será computado como trabalho efetivo o 
tempo em que o empregado estiver à disposição do 
empregador, a contar de sua apresentação no local de 
trabalho, inclusive o período destinado a ensaios, gra-
vações, dublagens, fotografias, caracterização, e todo 
aquele que exija a presença do Artista, assim como o 
destinado à preparação do ambiente, em termos de 
cenografia, iluminação e montagem de equipamento.

Art. 46. Para o artista integrante de elenco teatral, 
a jornada de trabalho poderá ser de 8 (oito) horas, du-
rante o período de ensaio e reensaio, respeitado o inter-
valo previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 47. A jornada normal de trabalho do pro-
fissional de teatro, a partir da estréia, terá a duração 
das sessões e abrangerá o tempo destinado à carac-
terização e todo aquele que exija sua presença para 
preparação do ambiente.

Art. 48. Considera-se estúdio para os efeitos do 
item II do artigo 44, o palco construído e utilizado ex-
clusivamente para filmagens e gravações, em caráter 
permanente.

Art. 49. Na hipótese de exercício concomitan-
te de funções dentro de uma mesma atividade, será 
assegurado ao profissional um adicional mínimo de 
40%(quarenta por cento), pela função acumulada, 
tomando-se por base a função melhor remunerada.

Art. 50. É vedada a acumulação de mais de duas 
funções em decorrência do mesmo contrato de tra-
balho.

Art. 51. Na hipótese de trabalho a ser executado 
fora do local constante do contrato de trabalho, correrão 
à conta do empregador, além do salário, as despesas 
de transporte e de alimentação e hospedagem, até o 
respectivo retorno.

Art. 52. É livre a criação interpretativa do Artista 
e do Técnico em Espetáculos de Diversões, respeita-
do o texto da obra.

Parágrafo único. Considera-se texto da obra, para 
fins deste artigo, a forma final do roteiro.

Art. 53. Para contratação de estrangeiro, domi-
ciliado no exterior, exigir-se-á prévio recolhimento de 
importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
total do ajuste à Caixa Econômica Federal em nome 
da entidade sindical da categoria profissional.

Art. 54. O fornecimento de guarda-roupa e demais 
recursos indispensáveis ao cumprimento das tarefas 
contratuais será de responsabilidade do empregador.

Art. 55. Nenhum Artista ou Técnico em Espetácu-
los de Diversão será obrigado a interpretar ou participar 
de trabalho passível de por em risco sua integridade 
física ou moral.

Art. 56. A contratação de figurante não qualificado 
profissionalmente, para atuação esporádica, determi-
nada pela necessidade de características Artísticas da 
obra, poderá ser feita mediante indicação conjunta dos 
sindicatos de empregados e empregadores.

Art. 57. Considera-se figurante a pessoa con-
vocada pela produção para se colocar a serviço da 
empresa, em local e horário determinados, para par-
ticipar, individual ou coletivamente, como complemen-
tação de cena.

Parágrafo único. Não será considerada figurante 
a pessoa cuja imagem seja registrada por se encon-
trar, ocasionalmente, no local utilizado como locação 
da filmagem.

Art. 58. Ao figurante não se exigirá prévio regis-
tro no Ministério do Trabalho, devendo os originais dos 
documentos de indicação conjunta permanecerem em 
poder do empregador e cópias desses mesmos do-
cumentos em poder dos sindicatos de empregados e 
empregadores.

Art. 59. Os filhos de profissionais de que trata 
este regulamento, cuja atividade seja itinerante, terão 
assegurada a transferência da matrícula e conseqüen-
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te vaga nas escolas públicas locais de 1º e 2º graus, 
e autorizadas nas escolas particulares desses níveis, 
mediante apresentação de certificado da escola de 
origem.

Art. 60. Os textos destinados à memorização, 
juntamente com o roteiro de gravação ou plano de 
trabalho, deverão ser entregues ao profissional com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 
em relação ao início dos trabalhos.

Art. 61. Os profissionais de que trata este re-
gulamento têm penhor legal sobre o equipamento e 
todo o material de propriedade do empregador, utili-
zado na realização de programa, espetáculo ou pro-
dução, pelo valor das obrigações não cumpridas pelo 
empregador.

Art. 62. É assegurado o direito do atestado de 
que trata o item III do artigo 8º, ao Artista ou Técnico 
em Espetáculos de Diversões que, até a data da publi-
cação da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, tenha 
exercido, comprovadamente, a respectiva profissão.

Art. 63. As infrações ao disposto na Lei nº 6.533, 
de 24 de maio de 1978 e neste regulamento, serão pu-
nidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior 
valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo úni-
co, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, calculada 
à razão de um valor de referência por empregado em 
situação irregular.

§ 1º Em caso de reincidência, embaraço ou resis-
tência à fiscalização, emprego de Artifício ou simulação 
com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada 
em seu valor máximo.

§ 2º O Ministério do Trabalho expedirá Portaria 
dispondo sobre a gradação e o recolhimento das mul-
tas de que trata este Artigo.

§ 3º É competente para aplicar as multas de que 
trata este artigo o Delegado Regional do Trabalho do 
Ministério do Trabalho.

Art. 64. O empregador punido na forma do artigo 
anterior, enquanto não regularizar a situação que deu 
causa à autuação, e não recolher a multa aplicada, 
após esgotados os recursos cabíveis, não poderá:

I – receber qualquer benefício, incentivo 
ou subvenção concedidos por órgãos públi-
cos;

II – obter liberação para exibição de pro-
grama, espetáculo ou produção, pelo Órgão 
ou autoridade competente.

Parágrafo único. Caberá ao Ministério 
do Trabalho, através da Delegacia Regional 

do Trabalho, a iniciativa de comunicar ao ór-
gão ou autoridade competente para liberação 
de programa, espetáculo ou produção, e aos 
órgãos públicos que concedem benefício, in-
centivo ou subvenção às pessoas físicas ou 
jurídicas referidas no artigo 3º, a situação ir-
regular do empregador que não houver regu-
larizado a situação que deu causa à autuação 
e não houver recolhido a multa aplicada, após 
esgotados os recursos cabíveis.

Art. 65. Aplicam-se ao Artista e Técnico em Es-
petáculos de Diversões as normas da legislação do 
trabalho exceto naquilo que for regulado de forma di-
ferente naLei nº 6.533, de 24 de maio de 1978.

Art. 66. Este Decreto entrará em vigor da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Brasília, DF, em 05 de outubro de 1978; 157º da 
Independência e 90º da República. – Ernesto Geisel 
– Armando Falcão – Euro Brandão – Arnaldo Prie-
to – Rômulo Villar Furtado.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 323, DE 2010 – COMPLEMENTAR

Veda a exigência da substituição tribu-
tária prevista no artigo 150, § 7º, da Cons-
tituição, para os optantes do Simples Na-
cional instituído pela Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A substituição tributária de que trata o artigo 

150, § 7º, da Constituição, não poderá ser exigida nas 
saídas destinadas a contribuintes optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela 
Lei Complementar nº 123, de 14-12-2006. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercício seguinte ao de sua publicação.

Sala das Sessões, de dezembro de 2010. – Se-
nador Alfredo Cotait.

Justificação

Substituição tributária é um mecanismo de arre-
cadação de tributos utilizado pelos governos federal 
e estaduais que atribui ao contribuinte a responsabi-
lidade pelo pagamento do imposto devido pelos seus 
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clientes ao longo da cadeia de comercialização ou de 
circulação. Esse procedimento é notadamente utilizado 
na cobrança do ICMS (sendo conhecido como ICMS/
ST), embora também esteja previsto na regulamen-
tação do IPI.

A substituição tributária é utilizada para facilitar 
a fiscalização dos tributos “plurifásicos”, ou seja, os 
tributos que incidem várias vezes no decorrer da re-
ferida cadeia. Pelo sistema de substituição tributária, 
o tributo plurifásico passa a ser recolhido de uma só 
vez, como se o tributo fosse monofásico. Há várias 
espécies de substituição tributária e a mais comum é 
a substituição “para frente”.

Nela o tributo relativo a fatos geradores que 
deverão ocorrer posteriormente é arrecadado de ma-
neira antecipada, sobre uma base de cálculo presu-
mida. Assim, à guisa de exemplo, o estabelecimento 
industrial recolherá o tributo devido por ele mesmo, 
e também o tributo devido pelo distribuidor e pelo va-
rejista. Para proceder ao cálculo, no caso do ICMS 
a unidade federativa divulga uma base de cálculo 
presumida, segundo critérios definidos em lei. Essa 
base de cálculo deve observar a realidade do mer-
cado, para fins de determinar o preço final praticado 
em cada operação.

O projeto visa a coibir abusos na utilização do me-
canismo de substituição tributária, previsto no § 7º, do 
art. 150 da Constituição, no caso das microempresas 
e empresas de pequeno porte que operam no Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – o Simples Nacional. Neste caso a 
substituição tributária retirou-lhes parte considerável de 
seus benefícios fiscais sob esse regime, assegurados 
pelo Art. 170, IX, da Constituição.

A propósito, um estudo recente mostrou que “as 
micro e pequenas empresas perderam R$ 1,7 bilhão em 
2008 por causa da substituição tributária do ICMS. É o 
que mostra uma pesquisa encomendada pelo Sebrae à 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o impacto des-
se sistema de tributação, aplicado a diversos setores 
econômicos. O modelo gerou um aumento de 700% 
na carga fiscal dos pequenos empresários, segundo 
o levantamento.” Essa notícia pode ser consultada em 
https://robsonecml.wordpress.com/tag/fgv/.

Para contornar esse problema, no seu artigo 
1.º o projeto determina que a substituição tributária 
não poderá ser exigida nas saídas destinadas a con-
tribuintes optantes pelo Simples Nacional. A razão é 
que o mecanismo de substituição tributária vem re-

duzindo o benefício tributário estabelecido por esse 
sistema, pois, ao cobrar o imposto antecipadamente 
e às alíquotas usuais, o valor correspondente torna-
se um custo inevitavelmente embutido no valor do 
faturamento sobre o qual incide a tributação mais 
favorável do Simples Nacional. Com isso, ressalte-
se novamente que a substituição tributária retira 
parte considerável dos benefícios fiscais sob esse 
regime, assegurados pelo Art. 170, IX, da Consti-
tuição Federal. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 150º Sem prejuízo de outras garantias asse-

guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o es-
tabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissio-
nal ou função por eles exercida, independentemente 
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;

III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumen-
tou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-

tros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos po-

líticos, inclusive suas fundações, das entidades sindi-
cais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;
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d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado 
a sua impressão.

§ 1º – A vedação do inciso III, “b”, não se apli-
ca aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, 
e 154, II.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 
154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos 
previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 2º – A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva 
às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º – As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo 
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, relacionados com exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empre-
endimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador da obrigação de pa-
gar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º – As vedações expressas no inciso VI, alí-
neas “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º – A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º – Qualquer anistia ou remissão, que envol-
va matéria tributária ou previdenciária, só poderá ser 
concedida através de lei específica, federal, estadual 
ou municipal.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2º, XII, g. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obri-
gação tributária a condição de responsável pelo paga-
mento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 123,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republicação em atendimento ao disposto  
no art. 6º da Lei Complementar nº 128, 

 de 19 de dezembro de 2008.) 
(Ver Leis Complementares nos 127,  
de 14 de agosto de 2007, e 128, 

 de 19 de dezembro de 2008)

Mensagem de veto
LCP nº 127, de 2007 
LCP nº 128, de 2008 
Texto anterior a republicação

Institui o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, espe-
cialmente no que se refere:

I – à apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, mediante regime único de ar-
recadação, inclusive obrigações acessórias;

II – ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive 
quanto à preferência nas aquisições de bens e servi-
ços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associa-
tivismo e às regras de inclusão. 

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor de que trata o inciso 
I do caput do art. 2º desta Lei Complementar apreciar 
a necessidade de revisão dos valores expressos em 
moeda nesta Lei Complementar. 

§ 2º (VETADO).
Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de peque-
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no porte de que trata o art. 1º desta Lei Complementar 
será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I – Comitê Gestor do Simples Nacional, vincu-
lado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (qua-
tro) representantes da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos 
Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, 
para tratar dos aspectos tributários; e

II – Fórum Permanente das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte, com a participação dos ór-
gãos federais competentes e das entidades vinculadas 
ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado 
o disposto no inciso III do caput deste artigo; 

III – Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios, vinculado ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto 
por representantes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e 
de registro empresarial, na forma definida pelo Poder 
Executivo, para tratar do processo de registro e de le-
galização de empresários e de pessoas jurídicas.

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III 
do caput deste artigo serão presididos e coordenados 
por representantes da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e do Dis-
trito Federal nos Comitês referidos nos incisos I e III 
do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e os dos 
Municípios serão indicados, um pela entidade repre-
sentativa das Secretarias de Finanças das Capitais e 
outro pelas entidades de representação nacional dos 
Municípios brasileiros. 

§ 3º As entidades de representação referidas no 
inciso III do caput e no § 2º deste artigo serão aquelas 
regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano 
antes da publicação desta Lei Complementar. 

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III 
do caput deste artigo elaborarão seus regimentos in-
ternos mediante resolução. 

§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput des-
te artigo, que tem por finalidade orientar e assesso-
rar a formulação e coordenação da política nacional 
de desenvolvimento das microempresas e empresas 
de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar 
a sua implantação, será presidido e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput 
deste artigo compete regulamentar a opção, exclusão, 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida 
ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de 

que trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas 
as demais disposições desta Lei Complementar. 

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput 
deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar 
a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 
licenças, permissão, autorização, registros e demais 
itens relativos à abertura, legalização e funcionamento 
de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer por-
te, atividade econômica ou composição societária. 

§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam 
os incisos I e III do caput deste artigo serão designa-
dos, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, mediante indicação dos órgãos e entidades 
vinculados. 

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa  

e de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complemen-
tar, consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 
simples e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, au-
fira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatro-
centos mil reais). 

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do dis-
posto no caput deste artigo, o produto da venda de bens 
e serviços nas operações de conta própria, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações 
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2º No caso de início de atividade no próprio 
ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 
artigo será proporcional ao número de meses em que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 
exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

§ 3º O enquadramento do empresário ou da so-
ciedade simples ou empresária como microempresa 
ou empresa de pequeno porte bem como o seu de-
senquadramento não implicarão alteração, denúncia 
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ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados. 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento 
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complemen-
tar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa 
jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou repre-

sentação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que 
seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 
nos termos desta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou 
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, 
salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa 
jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, 
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa eco-
nômica, de sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência com-
plementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por 
ações. 

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste 
artigo não se aplica à participação no capital de coo-
perativas de crédito, bem como em centrais de com-
pras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido 
no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade 
de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar, e em associações assemelhadas, 
sociedades de interesse econômico, sociedades de 
garantia solidária e outros tipos de sociedade, que 

tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 
interesses econômicos das microempresas e empre-
sas de pequeno porte. 

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte incorrer em alguma das situações 
previstas nos incisos do § 4º deste artigo, será exclu-
ída do regime de que trata esta Lei Complementar, 
com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida 
a situação impeditiva. 

§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, 
no caso de início de atividades, a microempresa que, 
no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, 
no ano-calendário seguinte, à condição de empresa 
de pequeno porte. 

§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, 
no caso de início de atividades, a empresa de pequeno 
porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste 
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição 
de microempresa. 

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual pre-
visto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, 
no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e 
favorecido previsto por esta Lei Complementar para 
todos os efeitos legais. 

§ 10º A microempresa e a empresa de pequeno 
porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento nesse período estarão excluídas do 
regime desta Lei Complementar, com efeitos retroati-
vos ao início de suas atividades. 

§ 11º Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados 
e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos 
incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei 
Complementar, caso a receita bruta auferida durante o 
ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limite 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multipli-
cados pelo número de meses de funcionamento nesse 
período, estará excluída do regime tributário previsto 
nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos 
tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades. 

§ 12º A exclusão do regime desta Lei Comple-
mentar de que tratam os §§ 10º e 11º deste artigo 
não retroagirá ao início das atividades se o excesso 
verificado em relação à receita bruta não for supe-
rior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites 
referidos naqueles parágrafos, hipóteses em que 
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os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário 
subseqüente. 

CAPÍTULO III 
Da Inscrição e da Baixa 

Art. 4º Na elaboração de normas de sua compe-
tência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura 
e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de 
governo, deverão considerar a unicidade do processo 
de registro e de legalização de empresários e de pes-
soas jurídicas, para tanto devendo articular as compe-
tências próprias com aquelas dos demais membros, e 
buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedi-
mentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências 
e garantir a linearidade do processo, da perspectiva 
do usuário. 

§ 1º O processo de registro do Microempreende-
dor Individual de que trata o art. 18-A desta Lei Com-
plementar deverá ter trâmite especial, opcional para o 
empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o ente fe-
derado que acolher o pedido de registro do Microem-
preendedor Individual deverá utilizar formulários com 
os requisitos mínimos constantes do art. 968 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 
remetendo mensalmente os requerimentos originais 
ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo 
em meio eletrônico, para efeito de inscrição, na forma 
a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legali-
zação de Empresas e Negócios. (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009.) 

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores refe-
rentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos 
à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, 
ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto 
nos §§ 1º e 2º deste artigo. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009.) 

Art. 5º Os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos 
de governo, no âmbito de suas atribuições, deverão 
manter à disposição dos usuários, de forma presencial 
e pela rede mundial de computadores, informações, 
orientações e instrumentos, de forma integrada e con-
solidada, que permitam pesquisas prévias às etapas 
de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresá-
rios e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário 
certeza quanto à documentação exigível e quanto à 
viabilidade do registro ou inscrição. 

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elabo-
ração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão 
bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e 
entidades competentes:

I – da descrição oficial do endereço de seu in-
teresse e da possibilidade de exercício da atividade 
desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpridos 
para obtenção de licenças de autorização de funcio-
namento, segundo a atividade pretendida, o porte, o 
grau de risco e a localização; e

III – da possibilidade de uso do nome empresa-
rial de seu interesse. 

Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, me-
trologia, controle ambiental e prevenção contra incên-
dios, para os fins de registro e legalização de empre-
sários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, 
racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de 
suas competências. 

§ 1º Os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas que sejam responsá-
veis pela emissão de licenças e autorizações de fun-
cionamento somente realizarão vistorias após o início 
de operação do estabelecimento, quando a atividade, 
por sua natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento. 

§ 2º Os órgãos e entidades competentes definirão, 
em 6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei 
Complementar, as atividades cujo grau de risco seja 
considerado alto e que exigirão vistoria prévia. 

Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da 
atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão 
Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o 
início de operação do estabelecimento imediatamente 
após o ato de registro. 

Parágrafo único. Nos casos referidos no caput 
deste artigo, poderá o Município conceder Alvará de 
Funcionamento Provisório para o microempreendedor 
individual, para microempresas e para empresas de 
pequeno porte: 

I – instaladas em áreas desprovidas de regulação 
fundiária legal ou com regulamentação precária; ou

II – em residência do microempreendedor indivi-
dual ou do titular ou sócio da microempresa ou empre-
sa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade 
não gere grande circulação de pessoas. 

Art. 8º Será assegurado aos empresários entrada 
única de dados cadastrais e de documentos, resguar-
dada a independência das bases de dados e observada 
a necessidade de informações por parte dos órgãos e 
entidades que as integrem. 
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Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas 
alterações e extinções (baixas), referentes a empresá-
rios e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido 
no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 
3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independente-
mente da regularidade de obrigações tributárias, pre-
videnciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, 
do empresário, da sociedade, dos sócios, dos admi-
nistradores ou de empresas de que participem, sem 
prejuízo das responsabilidades do empresário, dos 
sócios ou dos administradores por tais obrigações, 
apuradas antes ou após o ato de extinção. 

§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, 
dos atos constitutivos de empresários, de sociedades 
empresárias e de demais equiparados que se enqua-
drarem como microempresa ou empresa de pequeno 
porte bem como o arquivamento de suas alterações 
são dispensados das seguintes exigências:

I – certidão de inexistência de condenação cri-
minal, que será substituída por declaração do titular 
ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não 
estar impedido de exercer atividade mercantil ou a 
administração de sociedade, em virtude de condena-
ção criminal;

II – prova de quitação, regularidade ou inexis-
tência de débito referente a tributo ou contribuição de 
qualquer natureza. 

§ 2º Não se aplica às microempresas e às em-
presas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º 
da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. 

§ 3º No caso de existência de obrigações tributá-
rias, previdenciárias ou trabalhistas referido no caput 
deste artigo, o titular, o sócio ou o administrador da 
microempresa e da empresa de pequeno porte que 
se encontre sem movimento há mais de 3 (três) anos 
poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos pú-
blicos federais, estaduais e municipais independente-
mente do pagamento de débitos tributários, taxas ou 
multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas 
declarações nesses períodos, observado o disposto 
nos §§ 4º e 5º deste artigo. 

§ 4º A baixa referida no § 3º deste artigo não 
impede que, posteriormente, sejam lançados ou co-
brados impostos, contribuições e respectivas penali-
dades, decorrentes da simples falta de recolhimento 
ou da prática, comprovada e apurada em processo 
administrativo ou judicial, de outras irregularidades 
praticadas pelos empresários, pelas microempresas, 
pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios 
ou administradores. 

§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no 
§ 3º deste artigo importa responsabilidade solidária dos 

titulares, dos sócios e dos administradores do período 
de ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo te-
rão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa 
nos respectivos cadastros. 

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste 
artigo sem manifestação do órgão competente, presu-
mir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a 
das empresas de pequeno porte. 

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 5º deste 
artigo, na baixa de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte aplicar-se-ão as regras de responsabi-
lidade previstas para as demais pessoas jurídicas. 

§ 9º Para os efeitos do § 3º deste artigo, con-
sidera-se sem movimento a microempresa ou a em-
presa de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante todo o 
ano-calendário. 

Art. 10º Não poderão ser exigidos pelos órgãos 
e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:

I – excetuados os casos de autorização prévia, 
quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos 
órgãos executores do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas;

II – documento de propriedade ou contrato de 
locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou 
outro estabelecimento, salvo para comprovação do 
endereço indicado;

III – comprovação de regularidade de prepostos 
dos empresários ou pessoas jurídicas com seus ór-
gãos de classe, sob qualquer forma, como requisito 
para deferimento de ato de inscrição, alteração ou 
baixa de empresa, bem como para autenticação de 
instrumento de escrituração. 

Art. 11º Fica vedada a instituição de qualquer tipo 
de exigência de natureza documental ou formal, restri-
tiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos 
de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos 
pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou 
baixa da empresa. 

CAPÍTULO IV 
Dos Tributos e Contribuições 

Seção I 
Da Instituição e Abrangência 

Art. 12º Fica instituído o Regime Especial Unifi-
cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – Simples Nacional. 
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Art. 13º O Simples Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições: 

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ; 

II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste 
artigo; 

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL; 

IV – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS, observado o disposto no 
inciso XII do § 1º deste artigo; 

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 

VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP 
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, 
de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e da em-
presa de pequeno porte que se dedique às atividades 
de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 
desta Lei Complementar; 

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS; 

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza – ISS. 

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não 
exclui a incidência dos seguintes impostos ou con-
tribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi-
liários – IOF;

II – Imposto sobre a Importação de Produtos 
Estrangeiros – II; 

III – Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, 
de Produtos Nacionais ou Nacionalizados – IE; 

IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-
ral – ITR; 

V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 
ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda 
fixa ou variável; 

VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de 
capital auferidos na alienação de bens do ativo per-
manente; 

VII – Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira – CPMF; 

VIII – Contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; 

IX – Contribuição para manutenção da Seguri-
dade Social, relativa ao trabalhador; 

X – Contribuição para a Seguridade Social, re-
lativa à pessoa do empresário, na qualidade de con-
tribuinte individual; 

XI – Imposto de Renda relativo aos pagamentos 
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas 
físicas; 

XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI 
incidentes na importação de bens e serviços; 

XIII – ICMS devido: 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao re-

gime de substituição tributária; 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obri-

gado, por força da legislação estadual ou distrital vi-
gente; 

c) na entrada, no território do Estado ou do Dis-
trito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como 
energia elétrica, quando não destinados à comerciali-
zação ou industrialização; 

d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de 

mercadoria desacobertada de documento fiscal; 
f) na operação ou prestação desacobertada de 

documento fiscal; 
g) nas operações com bens ou mercadorias su-

jeitas ao regime de antecipação do recolhimento do 
imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito 
Federal: 

1. com encerramento da tributação, observado 
o disposto no inciso IV do § 4º do art. 18 desta Lei 
Complementar; 

2. sem encerramento da tributação, hipótese em 
que será cobrada a diferença entre a alíquota interna 
e a interestadual, sendo vedada a agregação de qual-
quer valor; 

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito 
Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime 
de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 

XIV – ISS devido: 
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição 

tributária ou retenção na fonte; 
b) na importação de serviços; 
XV – demais tributos de competência da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
não relacionados nos incisos anteriores. 

§ 2º Observada a legislação aplicável, a incidência 
do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V 
do § 1º deste artigo, será definitiva. 

§ 3º As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensa-
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das do pagamento das demais contribuições instituídas 
pela União, inclusive as contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 
da Constituição Federal, e demais entidades de ser-
viço social autônomo. 

§ 4º (VETADO).
§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a inte-

restadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII 
do § 1º deste artigo será calculada tomando-se por 
base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional: 
I – disciplinará a forma e as condições em que 

será atribuída à microempresa ou empresa de peque-
no porte optante pelo Simples Nacional a qualidade 
de substituta tributária; e 

II – poderá disciplinar a forma e as condições 
em que será estabelecido o regime de antecipação 
do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º 
deste artigo. 

Art. 14º Consideram-se isentos do imposto de 
renda, na fonte e na declaração de ajuste do benefi-
ciário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos 
ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo 
os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou ser-
viços prestados. 

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo 
fica limitada ao valor resultante da aplicação dos per-
centuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, 
no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta 
total anual, tratando-se de declaração de ajuste, sub-
traído do valor devido na forma do Simples Nacional 
no período. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica 
na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração 
contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. 

Art. 15º (VETADO).
Art. 16º A opção pelo Simples Nacional da pes-

soa jurídica enquadrada na condição de microempresa 
e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretra-
tável para todo o ano-calendário. 

§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples 
Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa 
de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida 
dentro dos limites previstos no art. 3º desta Lei Com-
plementar. 

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo 
deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu últi-

mo dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no 
§ 3º deste artigo. 

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data 
do início de atividade, desde que exercida nos termos, 
prazo e condições a serem estabelecidos no ato do 
Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo. 

§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples 
Nacional, em 1º de julho de 2007, as microempresas 
e empresas de pequeno porte regularmente optantes 
pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impe-
didas de optar por alguma vedação imposta por esta 
Lei Complementar. 

§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção 
automática prevista no § 4º deste artigo. 

§ 6º O indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional será formalizado mediante ato da Adminis-
tração Tributária segundo regulamentação do Comitê 
Gestor. 

Seção II 
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17º Não poderão recolher os impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional a micro-
empresa ou a empresa de pequeno porte: 

I – que explore atividade de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset 
management), compras de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring); 

II – que tenha sócio domiciliado no exterior; 
III – de cujo capital participe entidade da admi-

nistração pública, direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal; 

IV – (REVOGADO); 
V – que possua débito com o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públi-
cas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa; 

VI – que preste serviço de transporte intermuni-
cipal e interestadual de passageiros; 

VII – que seja geradora, transmissora, distribui-
dora ou comercializadora de energia elétrica; 

VIII – que exerça atividade de importação ou fa-
bricação de automóveis e motocicletas; 

IX – que exerça atividade de importação de com-
bustíveis; 

X – que exerça atividade de produção ou venda 
no atacado de: 
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a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para ci-
garros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosi-
vos e detonantes; 

b) bebidas a seguir descritas: 
1 – alcoólicas; 
2 – refrigerantes, inclusive águas saborizadas 

gaseificadas; 
3 – preparações compostas, não alcoólicas (ex-

tratos concentrados ou sabores concentrados), para 
elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de 
diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada 
parte do concentrado; 

4 – cervejas sem álcool; 
XI – que tenha por finalidade a prestação de ser-

viços decorrentes do exercício de atividade intelectu-
al, de natureza técnica, científica, desportiva, artística 
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou 
não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediação de negócios; 

XII – que realize cessão ou locação de mão-de-
obra; 

XIII – que realize atividade de consultoria; 
XIV – que se dedique ao loteamento e à incor-

poração de imóveis. 
XV – que realize atividade de locação de imóveis 

próprios, exceto quando se referir a prestação de ser-
viços tributados pelo ISS. 

§ 1º As vedações relativas a exercício de ativi-
dades previstas no caput deste artigo não se aplicam 
às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente 
às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18º 
desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto 
com outras atividades que não tenham sido objeto de 
vedação no caput deste artigo. 

I – (REVOGADO); 
II – (REVOGADO); 
III – (REVOGADO); 
IV – (REVOGADO); 
V – (REVOGADO); 
VI – (REVOGADO); 
VII – (REVOGADO); 
VIII – (REVOGADO); 
IX – (REVOGADO); 
X – (REVOGADO); 
XI – (REVOGADO); 
XII – (REVOGADO); 
XIII – (REVOGADO); 
XIV – (REVOGADO); 
XV – (REVOGADO); 
XVI – (REVOGADO); 
XVII – (REVOGADO); 
XVIII – (REVOGADO); 

XIX – (REVOGADO); 
XX – (REVOGADO); 
XXI – (REVOGADO); 
XXII – (VETADO); 
XXIII – (REVOGADO); 
XXIV – (REVOGADO); 
XXV – (REVOGADO); 
XXVI – (REVOGADO); 
XXVII – (REVOGADO); 
XXVIII – (VETADO).
§ 2º Também poderá optar pelo Simples Nacional 

a microempresa ou empresa de pequeno porte que se 
dedique à prestação de outros serviços que não te-
nham sido objeto de vedação expressa neste artigo, 
desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de 
vedação previstas nesta Lei Complementar. 

§ 3º (VETADO).

Seção III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo 

Art. 18º O valor devido mensalmente pela mi-
croempresa e empresa de pequeno porte comercial, 
optante pelo Simples Nacional, será determinado me-
diante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Com-
plementar. 

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o su-
jeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 
(doze) meses anteriores ao do período de apuração. 

§ 2º Em caso de início de atividade, os valores 
de receita bruta acumulada constantes das tabelas 
dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de atividade 
no período. 

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá 
a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 
2º deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção 
do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa 
opção irretratável para todo o ano-calendário. 

§ 4º O contribuinte deverá considerar, destaca-
damente, para fim de pagamento: 

I – as receitas decorrentes da revenda de mer-
cadorias; 

II – as receitas decorrentes da venda de merca-
dorias industrializadas pelo contribuinte;

III – as receitas decorrentes da prestação de ser-
viços, bem como a de locação de bens móveis; 

IV – as receitas decorrentes da venda de mer-
cadorias sujeitas a substituição tributária e tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), bem 
como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com 
encerramento de tributação; 
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V – as receitas decorrentes da exportação de 
mercadorias para o exterior, inclusive as vendas re-
alizadas por meio de comercial exportadora ou da 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 
desta Lei Complementar. 

§ 5º As atividades industriais serão tributadas na 
forma do Anexo II desta Lei Complementar. I – (RE-
VOGADO); 

II – (REVOGADO); 
III – (REVOGADO); 
IV – (REVOGADO); 
V – (REVOGADO); 
VI – (REVOGADO); 
VII – (REVOGADO). 
§ 5º-A. As atividades de locação de bens móveis 

serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Com-
plementar, deduzindo-se da alíquota o percentual cor-
respondente ao ISS previsto nesse Anexo. 

§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar, serão tributadas na for-
ma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes 
atividades de prestação de serviços: 

I – creche, pré-escola e estabelecimento de en-
sino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de 
ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos 
técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, 
gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos 
incisos II e III do § 5º-D deste artigo; 

II – agência terceirizada de correios; 
III – agência de viagem e turismo; 
IV – centro de formação de condutores de veí-

culos automotores de transporte terrestre de passa-
geiros e de carga; 

V – agência lotérica; 
VI – (REVOGADO); 
VII – (REVOGADO); 
VIII – (REVOGADO); 
IX – serviços de instalação, de reparos e de ma-

nutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 
tratamento e revestimento em metais; 

X – (REVOGADO); 
XI – (REVOGADO); 
XII – (REVOGADO); 
XIII – transporte municipal de passageiros; e 
XIV – escritórios de serviços contábeis, observado 

o disposto nos §§ 22º-B e 22º-C deste artigo. 
XV – produções cinematográficas, audiovisuais, 

artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, 
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, 
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. (Inclu-
ído pela Lei Complementar nº 133, de 2009). (Produ-
ção de efeito)

§ 5º-C. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar, as atividades de presta-
ção de serviços seguintes serão tributadas na forma 
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em 
que não estará incluída no Simples Nacional a contri-
buição prevista no inciso VI do caput do art. 13º desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segun-
do a legislação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis: 

I – construção de imóveis e obras de engenha-
ria em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, 
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem 
como decoração de interiores; 

II – (REVOGADO); 
III – (REVOGADO); 
IV – (REVOGADO); 
V – (REVOGADO); 
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conser-

vação. 
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 

17 desta Lei Complementar, as atividades de presta-
ção de serviços seguintes serão tributadas na forma 
do Anexo V desta Lei Complementar: 

I – cumulativamente administração e locação de 
imóveis de terceiros; 

II – academias de dança, de capoeira, de ioga e 
de artes marciais; 

III – academias de atividades físicas, desportivas, 
de natação e escolas de esportes; 

IV – elaboração de programas de computadores, 
inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos 
em estabelecimento do optante; 

V – licenciamento ou cessão de direito de uso de 
programas de computação; 

VI – planejamento, confecção, manutenção e atu-
alização de páginas eletrônicas, desde que realizados 
em estabelecimento do optante; 

VII – (REVOGADO); 
VIII – (REVOGADO); 
IX – empresas montadoras de estandes para 

feiras; 
X – produção cultural e artística; (Revogado pela 

Lei Complementar nº 133, de 2009). (Produção de 
efeito)

XI – produção cinematográfica e de artes cênicas; 
(Revogado pela Lei Complementar nº 133, de 2009). 
(Produção de efeito)

XII – laboratórios de análises clínicas ou de pa-
tologia clínica; 

XIII – serviços de tomografia, diagnósticos médi-
cos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 
bem como ressonância magnética; 

XIV – serviços de prótese em geral. 
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§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação 
de serviços de comunicação e de transportes interes-
tadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na 
forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS 
prevista no Anexo I. 

§ 5º-F. As atividades de prestação de serviços 
referidas no § 2º do art. 17 desta Lei Complementar 
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Com-
plementar, salvo se, para alguma dessas atividades, 
houver previsão expressa de tributação na forma dos 
Anexos IV ou V desta Lei Complementar. 

§ 5º-G. As atividades com incidência simultânea 
de IPI e de ISS serão tributadas na forma do Anexo II 
desta Lei Complementar, deduzida a parcela correspon-
dente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao 
ISS prevista no Anexo III desta Lei Complementar. 

§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso XII do ca-
put do art. 17 desta Lei Complementar não se aplica 
às atividades referidas no § 5º-C deste artigo. 

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 
6º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, 
prestados pelas microempresas e pelas empresas de 
pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legislação do 
município onde estiver localizado, observado o disposto 
no § 4º do art. 21 desta Lei Complementar. 

§ 7º A sociedade de propósito específico de que 
trata o art. 56º desta Lei Complementar que houver 
adquirido mercadorias de microempresa ou empre-
sa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como 
a empresa comercial exportadora que houver adqui-
rido mercadorias de empresa optante pelo Simples 
Nacional, com o fim específico de exportação para o 
exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data da emissão da nota fiscal pela vende-
dora, não comprovar o seu embarque para o exterior 
ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e 
contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa 
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de 
mora ou de ofício, calculados na forma da legislação 
que rege a cobrança do tributo não pago, aplicável à 
sociedade de propósito específico ou à própria comer-
cial exportadora. 

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º deste artigo, 
considera-se vencido o prazo para o pagamento na 
data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, 
caso a venda houvesse sido efetuada para o merca-
do interno. 

§ 9º Relativamente à contribuição patronal pre-
videnciária, devida pela vendedora, a sociedade de 
propósito específico de que trata o art. 56º desta Lei 

Complementar ou a comercial exportadora deverão 
recolher, no prazo previsto no § 8º deste artigo, o va-
lor correspondente a 11% (onze por cento) do valor 
das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º 
deste artigo. 

§ 10º Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade 
de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei 
Complementar ou a empresa comercial exportadora 
não poderão deduzir do montante devido qualquer valor 
a título de crédito de Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI da Contribuição para o PIS/Pasep ou 
da Cofins, decorrente da aquisição das mercadorias 
e serviços objeto da incidência. 

§ 11º Na hipótese do § 7º deste artigo, a socie-
dade de propósito específico ou a empresa comercial 
exportadora deverão pagar, também, os impostos e 
contribuições devidos nas vendas para o mercado in-
terno, caso, por qualquer forma, tenham alienado ou 
utilizado as mercadorias. 

§ 12º Na apuração do montante devido no mês 
relativo a cada tributo, o contribuinte que apure recei-
tas mencionadas nos incisos IV e V do § 4º deste ar-
tigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na 
forma do Simples Nacional calculada nos termos dos 
§§ 13º e 14º deste artigo. 

§ 13º Para efeito de determinação da redução de 
que trata o § 12º deste artigo, as receitas serão discri-
minadas em comerciais, industriais ou de prestação 
de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta 
Lei Complementar. 

§ 14º. A redução no montante a ser recolhido 
do Simples Nacional no mês relativo aos valores das 
receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4º deste 
artigo corresponderá: 

I – no caso de revenda de mercadorias: 
a) ao percentual que incidiria sobre o montante 

total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo 
à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso; 

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo à 
Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a res-
pectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V 
do § 4º deste artigo, conforme o caso; 

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo 
ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso; 
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II – no caso de venda de mercadorias industria-
lizadas pelo contribuinte: 

a) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso; 

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relati-
vo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a 
respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou 
V do § 4º deste artigo, conforme o caso; 

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso; 

d) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita 
referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, con-
forme o caso. 

§ 15º Será disponibilizado sistema eletrônico para 
realização do cálculo simplificado do valor mensal de-
vido referente ao Simples Nacional. 

§ 16º Se o valor da receita bruta auferida durante 
o ano-calendário ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) multiplicados pelo número de me-
ses do período de atividade, a parcela de receita que 
exceder o montante assim determinado estará sujeita 
às alíquotas máximas previstas nos Anexos I a V des-
ta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 17º Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado 
e os Municípios nele localizados adotarem o dispos-
to nos incisos I e II do caput do art. 19º e no art. 20º, 
ambos desta Lei Complementar, a parcela da receita 
bruta auferida durante o ano-calendário que ultrapas-
sar o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectiva-
mente, multiplicados pelo número de meses do período 
de atividade, estará sujeita, em relação aos percentuais 
aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas 
correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos 
I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente con-
forme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 18º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, no âmbito de suas respectivas competências, 
poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê 

Gestor, independentemente da receita bruta recebida 
no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para 
o recolhimento do ICMS e do ISS devido por micro-
empresa que aufira receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil re-
ais), ficando a microempresa sujeita a esses valores 
durante todo o ano-calendário. 

§ 19º Os valores estabelecidos no § 18º des-
te artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por 
cento) do maior recolhimento possível do tributo para 
a faixa de enquadramento prevista na tabela do caput 
deste artigo, respeitados os acréscimos decorrentes 
do tipo de atividade da empresa estabelecidos no § 5º 
deste artigo. 

§ 20º Na hipótese em que o Estado, o Município 
ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução do 
ICMS ou do ISS devido por microempresa ou empresa 
de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento 
de valor fixo para esses tributos, na forma do § 18º 
deste artigo, será realizada redução proporcional ou 
ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em 
resolução do Comitê Gestor. 

§ 20º-A. A concessão dos benefícios de que trata 
o § 20º deste artigo poderá ser realizada: 

I – mediante deliberação exclusiva e unilateral 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município con-
cedente; 

II – de modo diferenciado para cada ramo de 
atividade. 

§ 21º O valor a ser recolhido na forma do disposto 
no § 20º deste artigo, exclusivamente na hipótese de 
isenção, não integrará o montante a ser partilhado com 
o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal. 

§ 22º (REVOGADO). 
§ 22º-A. A atividade constante do inciso XIV do 

§ 5º-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na 
forma da legislação municipal. 

§ 22º-B. Os escritórios de serviços contábeis, 
individualmente ou por meio de suas entidades repre-
sentativas de classe, deverão: 

I – promover atendimento gratuito relativo à inscri-
ção, à opção de que trata o art. 18º-A desta Lei Com-
plementar e à primeira declaração anual simplificada 
da microempresa individual, podendo, para tanto, por 
meio de suas entidades representativas de classe, 
firmar convênios e acordos com a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos 
seus órgãos vinculados; 

II – fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê 
Gestor, resultados de pesquisas quantitativas e qua-
litativas relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por 
eles atendidas; 
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III – promover eventos de orientação fiscal, con-
tábil e tributária para as microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por 
eles atendidas. 

§ 22º-C. Na hipótese de descumprimento das 
obrigações de que trata o § 22º-B deste artigo, o es-
critório será excluído do Simples Nacional, com efeitos 
a partir do mês subseqüente ao do descumprimento, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 23º Da base de cálculo do ISS será abatido o 
material fornecido pelo prestador dos serviços previstos 
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

§ 24º Para efeito de aplicação do Anexo V desta 
Lei Complementar, considera-se folha de salários in-
cluídos encargos o montante pago, nos 12 (doze) me-
ses anteriores ao do período de apuração, a título de 
salários, retiradas de pró-labore, acrescidos do mon-
tante efetivamente recolhido a título de contribuição 
para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço.

§ 25º Para efeito do disposto no § 24º deste arti-
go, deverão ser considerados os salários informados 
na forma prevista no inciso IV do caput do art. 32 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 18º-A. O Microempreendedor Individual – MEI 
poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contri-
buições abrangidos pelo Simples Nacional em valores 
fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI 
o empresário individual a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Ci-
vil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), 
optante pelo Simples Nacional e que não esteja im-
pedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 2º No caso de início de atividades, o limite de 
que trata o § 1º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) multiplicados pelo número de meses com-
preendido entre o início da atividade e o final do res-
pectivo ano-calendário, consideradas as frações de 
meses como um mês inteiro. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009) 

§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de 
recolhimento prevista no caput deste artigo: (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009.) 

I – não se aplica o disposto no § 18º do art. 18º 
desta Lei Complementar; (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 

II – não se aplica a redução prevista no § 20º do 
art. 18º desta Lei Complementar ou qualquer dedução 
na base de cálculo; (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009) 

III – não se aplicam as isenções específicas para 
as microempresas e empresas de pequeno porte con-
cedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a 
partir de 1º de julho de 2007 que abranjam integralmen-
te a faixa de receita bruta anual de até R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais); (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)

IV – a opção pelo enquadramento como Micro-
empreendedor Individual importa opção pelo recolhi-
mento da contribuição referida no inciso X do § 1º do 
art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista no 
§ 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

V – o Microempreendedor Individual recolherá, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo 
mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta 
e cinco centavos), a título da contribuição prevista no 
inciso IV deste parágrafo; (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)

b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido 
no inciso VII do caput do art. 13º desta Lei Comple-
mentar, caso seja contribuinte do ICMS; e (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009)

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto refe-
rido no inciso VIII do caput do art. 13º desta Lei Com-
plementar, caso seja contribuinte do ISS; (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009)

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do 
art. 13º desta Lei Complementar, o Microempreen-
dedor Individual não estará sujeito à incidência dos 
tributos e contribuições referidos nos incisos I a VI do 
caput daquele artigo. (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009) 

§ 4º Não poderá optar pela sistemática de recolhi-
mento prevista no caput deste artigo o MEI: (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 

I – cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV 
ou V desta Lei Complementar, salvo autorização re-
lativa a exercício de atividade isolada na forma regu-
lamentada pelo Comitê Gestor; (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009) 

II – que possua mais de um estabelecimento; 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III – que participe de outra empresa como titular, 
sócio ou administrador; ou (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)
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IV – que contrate empregado. (produção de efei-
tos: 1º de julho de 2009) 

§ 5º A opção de que trata o caput deste artigo 
dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê 
Gestor, observando-se que: (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009) 

I – será irretratável para todo o ano-calendário; 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

II – deverá ser realizada no início do ano-calen-
dário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produ-
zindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário 
da opção, ressalvado o disposto no inciso III; (produ-
ção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

III – produzirá efeitos a partir da data do início 
de atividade desde que exercida nos termos, prazo e 
condições a serem estabelecidos em ato do Comitê 
Gestor a que se refere o caput deste parágrafo. (pro-
dução de efeitos: 1º de julho de 2009) 

§ 6º O desenquadramento da sistemática de que 
trata o caput deste artigo será realizado de ofício ou 
mediante comunicação do MEI. (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009) 

§ 7º O desenquadramento mediante comunicação 
do MEI à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 
dar-se-á: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

I – por opção, que deverá ser efetuada no início 
do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê 
Gestor, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do 
ano-calendário da comunicação; (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009)

II – obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em 
alguma das situações previstas no § 4º deste artigo, 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia 
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a si-
tuação de vedação, produzindo efeitos a partir do mês 
subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva; 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

III – obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no 
ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no § 1º 
deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até 
o último dia útil do mês subseqüente àquele em que 
ocorrido o excesso, produzindo efeitos: (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipóte-
se de não ter ultrapassado o referido limite em mais 
de 20% (vinte por cento); (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)

b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calen-
dário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ul-
trapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento); (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

IV – obrigatoriamente, quando o MEI exceder 
o limite de receita bruta previsto no § 2º deste artigo, 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia 
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o 
excesso, produzindo efeitos: (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009)

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipóte-
se de não ter ultrapassado o referido limite em mais 
de 20% (vinte por cento); (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)

b) retroativamente ao início de atividade, na hi-
pótese de ter ultrapassado o referido limite em mais 
de 20% (vinte por cento). (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-se-á 
quando verificada a falta de comunicação de que trata 
o § 7º deste artigo. (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009)

§ 9º O Empresário Individual desenquadrado da 
sistemática de recolhimento prevista no caput deste 
artigo passará a recolher os tributos devidos pela re-
gra geral do Simples Nacional a partir da data de iní-
cio dos efeitos do desenquadramento, ressalvado o 
disposto no § 10 deste artigo. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009)

§ 10º Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos 
incisos III e IV do § 7º deste artigo, o MEI deverá re-
colher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, 
juntamente com a da apuração do mês de janeiro do 
ano-calendário subseqüente ao do excesso, na forma 
a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009)

§ 11º O valor referido na alínea a do inciso V do 
§ 3º deste artigo será reajustado, na forma prevista 
em lei ordinária, na mesma data de reajustamento 
dos benefícios de que trata a Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, de forma a manter equivalência com a 
contribuição de que trata o § 2º do art. 21 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009)

§ 12º Aplica-se ao MEI que tenha optado pela 
contribuição na forma do § 1º deste artigo o disposto 
no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei 
no 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela 
complementação da contribuição previdenciária a que 
se refere o § 3º do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

§ 13º O MEI está dispensado de atender o dis-
posto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)
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§ 14º O Comitê Gestor disciplinará o disposto nes-
te artigo. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

Art. 18º-B. A empresa contratante de serviços 
executados por intermédio do MEI mantém, em relação 
a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento 
da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o 
§ 1º do art. 22º da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e o cumprimento das obrigações acessórias relativas 
à contratação de contribuinte individual. (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo 
exclusivamente em relação ao MEI que for contratado 
para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, 
alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

Art. 18º-C. Observado o disposto no art. 18º-A, e 
seus parágrafos, desta Lei Complementar, poderá se en-
quadrar como MEI o empresário individual que possua um 
único empregado que receba exclusivamente 1 (um) sa-
lário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

Parágrafo único. Na hipótese referida no caput 
deste artigo, o MEI: (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009)

I – deverá reter e recolher a contribuição previden-
ciária relativa ao segurado a seu serviço na forma da 
lei, observados prazo e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)

II – fica obrigado a prestar informações relativas ao 
segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo Comitê 
Gestor; (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

III – está sujeito ao recolhimento da contribuição 
de que trata o inciso VI do caput do art. 13º desta Lei 
Complementar, calculada à alíquota de 3% (três por 
cento) sobre o salário de contribuição previsto no ca-
put. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)

Art. 19º Sem prejuízo da possibilidade de adoção de 
todas as faixas de receita previstas no art. 18 desta Lei Com-
plementar, os Estados poderão optar pela aplicação, para 
efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacio-
nal em seus respectivos territórios, da seguinte forma:

I – os Estados cuja participação no Produto Inter-
no Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento) pode-
rão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, 
das faixas de receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais);

II – os Estados cuja participação no Produto 
Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (um por 
cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão 
optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, 
das faixas de receita bruta anual até R$ 1.800.000,00 
(um milhão e oitocentos mil reais); e

III – os Estados cuja participação no Produto In-
terno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% (cinco 
por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de 
receita bruta anual.

§ 1º A participação no Produto Interno Bruto bra-
sileiro será apurada levando em conta o último resul-
tado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ou outro órgão que o substitua.

§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do caput deste 
artigo, bem como a obrigatoriedade de adotar o percentual 
previsto no inciso III do caput deste artigo, surtirá efeitos 
somente para o ano-calendário subseqüente.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao Distri-
to Federal.

Art. 20º A opção feita na forma do art. 19º desta 
Lei Complementar pelos Estados importará adoção 
do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de 
recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele lo-
calizados, bem como para o do ISS devido no Distrito 
Federal.

§ 1º As microempresas e empresas de pequeno 
porte que ultrapassarem os limites a que se referem 
os incisos I e II do caput do art. 19º desta Lei Com-
plementar estarão automaticamente impedidas de re-
colher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional 
no ano-calendário subseqüente ao que tiver ocorrido 
o excesso.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica 
na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal ado-
tarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação 
de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo 
utilizada no ano-calendário em que ocorreu o excesso 
da receita bruta.

§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS 
ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Sim-
ples Nacional por força do disposto neste artigo e no 
art. 19º desta Lei Complementar, as faixas de receita 
do Simples Nacional superiores àquela que tenha sido 
objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal 
sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacio-
nal, redução na alíquota equivalente aos percentuais 
relativos a esses impostos constantes dos Anexos I a 
V desta Lei Complementar, conforme o caso.

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto 
neste artigo e no art. 19º desta Lei Complementar.

Seção IV 
Do Recolhimento dos Tributos Devidos

Art. 21º Os tributos devidos, apurados na forma 
dos arts. 18º a 20º desta Lei Complementar, deverão 
ser pagos:

I – por meio de documento único de arrecadação, 
instituído pelo Comitê Gestor;
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II – (REVOGADO);
III – enquanto não regulamentado pelo Comitê 

Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do 
mês subseqüente àquele a que se referir;

IV – em banco integrante da rede arrecadadora 
do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor. 

§ 1º Na hipótese de a microempresa ou a em-
presa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento 
dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por inter-
médio da matriz.

§ 2º Poderá ser adotado sistema simplificado de 
arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utili-
zação da rede bancária, mediante requerimento do Es-
tado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.

§ 3º O valor não pago até a data do vencimento 
sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma 
prevista na legislação do imposto sobre a renda.

§ 4º A retenção na fonte de ISS das microem-
presas ou das empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional somente será permitida se ob-
servado o disposto no art. 3º da Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as 
seguintes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deve-
rá ser informada no documento fiscal e corresponderá 
ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV ou V 
desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta 
a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção 
ser prestado no mês de início de atividades da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 
aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao 
percentual de ISS referente à menor alíquota prevista 
nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar;

III – na hipótese do inciso II deste parágrafo, 
constatando-se que houve diferença entre a alíquota 
utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microem-
presa ou empresa de pequeno porte prestadora dos 
serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no 
mês subseqüente ao do início de atividade em guia 
própria do Município;

IV – na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no 
Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá 
a retenção a que se refere o caput deste parágrafo;

V – na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam 
os incisos I e II deste parágrafo no documento fiscal, 
aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual 
de ISS referente à maior alíquota prevista nos Anexos 
III, IV ou V desta Lei Complementar;

VI – não será eximida a responsabilidade do pres-
tador de serviços quando a alíquota do ISS informada 
no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em 
que o recolhimento dessa diferença será realizado em 
guia própria do Município;

VII – o valor retido, devidamente recolhido, será 
definitivo, não sendo objeto de partilha com os muni-
cípios, e sobre a receita de prestação de serviços que 
sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser 
recolhido no Simples Nacional.

§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e 
II do § 4º, a falsidade na prestação dessas informa-
ções sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os 
administradores da microempresa e da empresa de 
pequeno porte, juntamente com as demais pessoas 
que para ela concorrerem, às penalidades previstas 
na legislação criminal e tributária.

§ 5º O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual 
será solicitado o pedido de restituição ou compensação 
dos valores do Simples Nacional recolhidos indevida-
mente ou em montante superior ao devido.

Seção V 
Do Repasse do Produto da Arrecadação

Art. 22º O Comitê Gestor definirá o sistema de 
repasses do total arrecadado, inclusive encargos le-
gais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, do valor corres-
pondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, do valor corres-
pondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, do valor 
correspondente à Contribuição para manutenção da 
Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não 
regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso 
II do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos 
estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do 
colegiado a que se refere a alínea “g” do inciso XII do 
§ 2º do art. 155 da Constituição Federal.

Seção VI 
Dos Créditos

Art. 23º As microempresas e as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
farão jus à apropriação nem transferirão créditos re-
lativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional.

§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equi-
paradas pela legislação tributária não optantes pelo 
Simples Nacional terão direito a crédito correspon-
dente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições 
de mercadorias de microempresa ou empresa de pe-
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queno porte optante pelo Simples Nacional, desde 
que destinadas à comercialização ou industrialização 
e observado, como limite, o ICMS efetivamente devi-
do pelas optantes pelo Simples Nacional em relação 
a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de 
que trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no 
documento fiscal e corresponderá ao percentual de 
ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Comple-
mentar para a faixa de receita bruta a que a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita 
no mês anterior ao da operação.

§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês 
de início de atividades da microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a 
alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o 
§ 1º deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS 
referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II 
desta Lei Complementar.

§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º des-
te artigo quando:

I – a microempresa ou empresa de pequeno 
porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples 
Nacional por valores fixos mensais;

II – a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte não informar a alíquota de que trata o § 2º deste 
artigo no documento fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo Estado ou 
Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a 
que a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
estiver sujeita no mês da operação.

IV – o remetente da operação ou prestação con-
siderar, por opção, que a alíquota determinada na 
forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18º desta Lei 
Complementar deverá incidir sobre a receita recebida 
no mês.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral 
dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedi-
do às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas 
pela legislação tributária não optantes pelo Simples 
Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre os insumos utilizados nas mercadorias adqui-
ridas de indústria optante pelo Simples Nacional, 
sendo vedado o estabelecimento de diferenciação 
no valor do crédito em razão da procedência dessas 
mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional dis-
ciplinará o disposto neste artigo.

Art. 24º As microempresas e as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de 
incentivo fiscal.

Seção VII 
Das Obrigações Fiscais Acessórias

Art. 25º As microempresas e empresas de peque-
no porte optantes do Simples Nacional apresentarão, 
anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração 
única e simplificada de informações socioeconômicas 
e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos órgãos 
de fiscalização tributária e previdenciária, observados 
prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor.

§ 1º A declaração de que trata o caput deste ar-
tigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos e contribui-
ções que não tenham sido recolhidos resultantes das 
informações nela prestadas.

§ 2º A situação de inatividade deverá ser informa-
da na declaração de que trata o caput deste artigo, na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, 
considera-se em situação de inatividade a microempre-
sa ou a empresa de pequeno porte que não apresente 
mutação patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano-calendário.

§ 4º A declaração de que trata o caput deste ar-
tigo, relativa ao MEI definido no art. 18º-A desta Lei 
Complementar, conterá, para efeito do disposto no 
art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990, tão-somente as informações relativas à re-
ceita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a ins-
tituição de declarações adicionais em decorrência da 
referida Lei Complementar. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009)

Art. 26º As microempresas e empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a:

I – emitir documento fiscal de venda ou presta-
ção de serviço, de acordo com instruções expedidas 
pelo Comitê Gestor;

II – manter em boa ordem e guarda os documen-
tos que fundamentaram a apuração dos impostos e 
contribuições devidos e o cumprimento das obriga-
ções acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei 
Complementar enquanto não decorrido o prazo de-
cadencial e não prescritas eventuais ações que lhes 
sejam pertinentes.

§ 1º Os empreendedores individuais com receita 
bruta acumulada no ano-calendário de até R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais), na forma estabelecida em ato 
do Comitê Gestor, farão a comprovação da receita 
bruta, mediante apresentação do registro de vendas 
ou de prestação de serviços, ficando dispensados da 
emissão do documento fiscal previsto no inciso I do 
caput deste artigo, ressalvadas as hipóteses de emis-
são obrigatória previstas pelo referido Comitê.
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I – (REVOGADO); 
II – (REVOGADO); 
III – (REVOGADO). 
§ 2º As demais microempresas e as empresas 

de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II 
do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação fi-
nanceira e bancária.

§ 3º A exigência de declaração única a que se 
refere o caput do art. 25º desta Lei Complementar 
não desobriga a prestação de informações relativas 
a terceiros.

§ 4º As microempresas e empresas de pequeno 
porte referidas no § 2º deste artigo ficam sujeitas a ou-
tras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo 
Comitê Gestor, com características nacionalmente uni-
formes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais 
pelas unidades políticas partícipes do sistema.

§ 5º As microempresas e empresas de pequeno 
porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrôni-
ca que deva conter os dados referentes aos serviços 
prestados ou tomados de terceiros, na conformidade 
do que dispuser o Comitê Gestor.

§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:
I – deverão ser anexados ao registro de vendas 

ou de prestação de serviços, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais comproba-
tórios das entradas de mercadorias e serviços tomados 
referentes ao período, bem como os documentos fis-
cais relativos às operações ou prestações realizadas 
eventualmente emitidos;

II – será obrigatória a emissão de documento 
fiscal nas vendas e nas prestações de serviços reali-
zadas pelo empreendedor individual para destinatário 
cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas – CNPJ, ficando dispensado desta emissão para 
o consumidor final.

Art. 27º As microempresas e empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, 
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para 
os registros e controles das operações realizadas, con-
forme regulamentação do Comitê Gestor.

Seção VIII 
Da Exclusão do Simples Nacional

Art. 28º A exclusão do Simples Nacional será 
feita de ofício ou mediante comunicação das empre-
sas optantes.

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção 
e o modo de sua implementação serão regulamenta-
dos pelo Comitê Gestor.

Art. 29º A exclusão de ofício das empresas op-
tantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I – verificada a falta de comunicação de exclu-
são obrigatória;

II – for oferecido embaraço à fiscalização, carac-
terizado pela negativa não justificada de exibição de 
livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem 
como pelo não fornecimento de informações sobre 
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade 
que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais 
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da 
força pública;

III – for oferecida resistência à fiscalização, carac-
terizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, 
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde de-
senvolvam suas atividades ou se encontrem bens de 
sua propriedade;

IV – a sua constituição ocorrer por interpostas 
pessoas;

V – tiver sido constatada prática reiterada de in-
fração ao disposto nesta Lei Complementar;

VI – a empresa for declarada inapta, na forma dos 
arts. 81º e 82º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, e alterações posteriores;

VII – comercializar mercadorias objeto de con-
trabando ou descaminho;

VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa 
ou não permitir a identificação da movimentação finan-
ceira, inclusive bancária;

IX – for constatado que durante o ano-calendário 
o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por 
cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo pe-
ríodo, excluído o ano de início de atividade;

X – for constatado que durante o ano-calendário 
o valor das aquisições de mercadorias para comercia-
lização ou industrialização, ressalvadas hipóteses jus-
tificadas de aumento de estoque, for superior a 80% 
(oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de início de atividade.

XI – houver descumprimento da obrigação con-
tida no inciso I do caput do art. 26º desta Lei Comple-
mentar; 

XII – omitir da folha de pagamento da empresa ou 
de documento de informações previsto pela legislação 
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado em-
pregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe preste serviço. 

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII 
do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a 
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a 
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei 
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário 
seguintes. 

§ 2º O prazo de que trata o § 1º deste artigo 
será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada 
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a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em 
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de 
tributo apurável segundo o regime especial previsto 
nesta Lei Complementar.

§ 3º A exclusão de ofício será realizada na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lança-
mento dos tributos e contribuições apurados aos res-
pectivos entes tributantes.

§ 4º (REVOGADO); 
§ 5º A competência para exclusão de ofício do 

Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33º, e 
o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39º, 
ambos desta Lei Complementar.

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no ca-
put deste artigo, a pessoa jurídica será notificada pelo 
ente federativo que promoveu a exclusão.

§ 7º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, 
a notificação de que trata o § 6º deste artigo poderá 
ser feita por meio eletrônico, com prova de recebimen-
to, sem prejuízo de adoção de outros meios de noti-
ficação, desde que previstos na legislação específica 
do respectivo ente federado que proceder à exclusão, 
cabendo ao Comitê Gestor discipliná-la com obser-
vância dos requisitos de autenticidade, integridade e 
validade jurídica.

§ 8º A notificação de que trata o § 7º deste arti-
go aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional.

Art. 30º A exclusão do Simples Nacional, median-
te comunicação das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em 

qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei 
Complementar; ou

III – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no 
ano-calendário de início de atividade, o limite de re-
ceita bruta correspondente a R$ 200.000,00 (duzen-
tos mil reais), multiplicados pelo número de meses de 
funcionamento nesse período, em relação aos tributos 
e contribuições federais, e, em relação aos tributos es-
taduais, municipais e distritais, de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil re-
ais), também multiplicados pelo número de meses de 
funcionamento no período, caso o Distrito Federal, os 
Estados e seus respectivos Municípios tenham ado-
tado os limites previstos nos incisos I e II do art. 19º e 
no art. 20º, ambos desta Lei Complementar.

§ 1º A exclusão deverá ser comunicada à Secre-
taria da Receita Federal:

I – na hipótese do inciso I do caput deste artigo, 
até o último dia útil do mês de janeiro;

II – na hipótese do inciso II do caput deste artigo, 
até o último dia útil do mês subseqüente àquele em 
que ocorrida a situação de vedação;

III – na hipótese do inciso III do caput deste artigo, 
até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário 
subseqüente ao do início de atividades.

§ 2º A comunicação de que trata o caput deste 
artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Co-
mitê Gestor.

Art. 31º A exclusão das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte do Simples Nacional pro-
duzirá efeitos:

I – na hipótese do inciso I do caput do art. 30º 
desta Lei Complementar, a partir de 1º de janeiro do 
ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto 
no § 4º deste artigo;

II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30º 
desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da 
ocorrência da situação impeditiva;

III – na hipótese do inciso III do caput do art. 30º 
desta Lei Complementar:

a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 

subseqüente, na hipótese de não ter ultrapassado em 
mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de 
que trata o § 10º do art. 3º desta Lei Complementar, 
em relação aos tributos federais, ou os respectivos 
limites de que trata o § 11º do mesmo artigo, em re-
lação aos tributos estaduais, distritais ou municipais, 
conforme o caso;

IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17º 
desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário 
subseqüente ao da ciência da comunicação da ex-
clusão.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso III do caput 
do art. 30º desta Lei Complementar, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no 
ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, 
pelo Simples Nacional.

§ 2º Na hipótese do inciso V do caput do art. 17º 
desta Lei Complementar, será permitida a permanên-
cia da pessoa jurídica como optante pelo Simples Na-
cional mediante a comprovação da regularização do 
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir 
da ciência da comunicação da exclusão.

§ 3º A exclusão do Simples Nacional na hipótese 
em que os Estados, Distrito Federal e Municípios ado-
tem limites de receita bruta inferiores a R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais) para efeito de 
recolhimento do ICMS e do ISS seguirá as regras aci-
ma, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 4º No caso de a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional 
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no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do 
art. 30º desta Lei Complementar, os efeitos da exclu-
são dar-se-ão nesse mesmo ano.

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput deste arti-
go, uma vez que o motivo da exclusão deixe de exis-
tir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do 
inciso I do caput do art. 29º desta Lei Complementar, 
o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da 
ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao 
último dia do ano-calendário em que a referida situa-
ção deixou de existir.

Art. 32º As microempresas ou as empresas de 
pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os 
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis 
às demais pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste ar-
tigo, na hipótese da alínea a do inciso III do caput do 
art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou 
a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará 
sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos 
respectivos impostos e contribuições, devidos de con-
formidade com as normas gerais de incidência, acres-
cidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado 
antes do início de procedimento de ofício.

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste arti-
go, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento 
do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real 
trimestral ou anual.

Seção IX 
Da Fiscalização

Art. 33º A competência para fiscalizar o cumpri-
mento das obrigações principais e acessórias relativas 
ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das 
hipóteses previstas no art. 29º desta Lei Complementar 
é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias 
de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito 
Federal, segundo a localização do estabelecimento, 
e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na 
competência tributária municipal, a competência será 
também do respectivo Município. 

§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos 
Estados poderão celebrar convênio com os Municípios 
de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a 
que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte exercer alguma das atividades de 
prestação de serviços previstas no § 5º-C do art. 18º 
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição para 

a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 3º O valor não pago, apurado em procedimento 
de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício 
pela autoridade competente que realizou a fiscaliza-
ção. 

§ 4º O Comitê Gestor disciplinará o disposto 
neste artigo. 

Seção X 
Da Omissão de Receita 

Art. 34º Aplicam-se à microempresa e à empresa 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas 
as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no Simples Nacional. 

Seção XI 
Dos Acréscimos Legais 

Art. 35º Aplicam-se aos impostos e contribuições 
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, inscritas no Simples Nacional, as normas rela-
tivas aos juros e multa de mora e de ofício previstas 
para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, 
em relação ao ICMS e ao ISS. 

Art. 36º A falta de comunicação, quando obriga-
tória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Na-
cional, nos prazos determinados no § 1º do art. 30º 
desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a 
multa correspondente a 10% (dez por cento) do total 
dos impostos e contribuições devidos de conformida-
de com o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 
(duzentos reais), insusceptível de redução. 

Art. 36º-A. A falta de comunicação, quando obri-
gatória, do desenquadramento do microempreendedor 
individual da sistemática de recolhimento prevista no 
art. 18º-A desta Lei Complementar nos prazos deter-
minados em seu § 7º sujeitará o microempreendedor 
individual a multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta re-
ais), insusceptível de redução. 

Art. 37º A imposição das multas de que trata esta 
Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções 
previstas na legislação penal, inclusive em relação a 
declaração falsa, adulteração de documentos e emis-
são de nota fiscal em desacordo com a operação efe-
tivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou 
sócio da pessoa jurídica. 

Art. 38º O sujeito passivo que deixar de apre-
sentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 
a que se refere o art. 25º desta Lei Complementar, no 
prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou 
omissões, será intimado a apresentar declaração ori-
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ginal, no caso de não-apresentação, ou a prestar es-
clarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado 
pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê 
Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário 
ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e 
contribuições informados na Declaração Simplificada 
da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no 
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após 
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o 
disposto no § 3º deste artigo; 

II – de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 
10 (dez) informações incorretas ou omitidas. 

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no 
inciso I do caput deste artigo, será considerado como 
termo inicial o dia seguinte ao término do prazo origi-
nalmente fixado para a entrega da declaração e como 
termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de 
não-apresentação, da lavratura do auto de infração. 

§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, 
as multas serão reduzidas: 

I – à metade, quando a declaração for apresen-
tada após o prazo, mas antes de qualquer procedi-
mento de ofício; 

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se hou-
ver a apresentação da declaração no prazo fixado em 
intimação. 

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 
200,00 (duzentos reais). 

§ 4º Considerar-se-á não entregue a declaração 
que não atender às especificações técnicas estabele-
cidas pelo Comitê Gestor. 

§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o sujeito 
passivo será intimado a apresentar nova declaração, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da in-
timação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do 
caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1º a 
3º deste artigo. 

§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º deste 
artigo a ser aplicada ao Microempreendedor Individu-
al na vigência da opção de que trata o art. 18-A desta 
Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 

Seção XII 
Do Processo Administrativo Fiscal 

Art. 39º O contencioso administrativo relativo ao 
Simples Nacional será de competência do órgão jul-
gador integrante da estrutura administrativa do ente 
federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de 
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos 
processos administrativos fiscais desse ente. 

§ 1º O Município poderá, mediante convênio, 
transferir a atribuição de julgamento exclusivamente 
ao respectivo Estado em que se localiza. 

§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples 
Nacional exerça atividades incluídas no campo de in-
cidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de 
receita de que não se consiga identificar a origem, a 
autuação será feita utilizando a maior alíquota previs-
ta nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que 
não seja correspondente aos tributos e contribuições 
federais será rateada entre Estados e Municípios ou 
Distrito Federal. 

§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o 
julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal. 

§ 4º Considera-se feita a intimação após 15 (quin-
ze) dias contados da data do registro da notificação 
eletrônica de que tratam os §§ 7º e 8º do art. 29º desta 
Lei Complementar. 

Art. 40º As consultas relativas ao Simples Nacional 
serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, 
salvo quando se referirem a tributos e contribuições de 
competência estadual ou municipal, que serão solucio-
nadas conforme a respectiva competência tributária, 
na forma disciplinada pelo Comitê Gestor. 

Seção XIII 
Do Processo Judicial 

Art. 41º Os processos relativos a impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão 
ajuizados em face da União, que será representada em 
juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
observado o disposto no § 5º deste artigo. 

§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios 
prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, em relação aos tributos de sua competência, na 
forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor. 

§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação 
desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Muni-
cípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal 
e a cobrança judicial dos tributos estaduais e munici-
pais a que se refere esta Lei Complementar. 

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos 
e contribuições que não tenham sido recolhidos resul-
tantes das informações prestadas na declaração a que 
se refere o art. 25º desta Lei Complementar. 

§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste 
artigo: 
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I – os mandados de segurança nos quais se 
impugnem atos de autoridade coatora pertencente a 
Estado, Distrito Federal ou Município; 

II – as ações que tratem exclusivamente de tribu-
tos de competência dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, as quais serão propostas em face 
desses entes federativos, representados em juízo por 
suas respectivas procuradorias; 

III – as ações promovidas na hipótese de celebra-
ção do convênio de que trata o § 3º deste artigo. 

CAPÍTULO V 
Do Acesso aos Mercados 

Seção única 
Das Aquisições Públicas 

Art. 42º Nas licitações públicas, a comprovação 
de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato. 

Art. 43º As microempresas e empresas de pe-
queno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o ven-
cedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regulariza-
ção da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 2º A não-regularização da documentação, no 
prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadên-
cia do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Art. 44º Nas licitações será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações 
em que as propostas apresentadas pelas microem-
presas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo per-
centual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45º Para efeito do disposto no art. 44º desta 
Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do cer-
tame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa 
ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 
2º do art. 44º desta Lei Complementar, na ordem clas-
sificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresen-
tados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º do art. 44º desta Lei Complementar, 
será realizado sorteio entre elas para que se identi-
fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos 
previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente ven-
cedora do certame. 

§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou em-
presa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46º A microempresa e a empresa de peque-
no porte titular de direitos creditórios decorrentes de 
empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, 
Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 
30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão 
emitir cédula de crédito microempresarial. 

Parágrafo único. A cédula de crédito microempre-
sarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela 
legislação prevista para as cédulas de crédito comer-
cial, tendo como lastro o empenho do poder público, 
cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publi-
cação desta Lei Complementar. 

Art. 47º Nas contratações públicas da União, 
dos Estados e dos Municípios, poderá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da efici-
ência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
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tecnológica, desde que previsto e regulamentado na 
legislação do respectivo ente. 

Art. 48º Para o cumprimento do disposto no art. 
47º desta Lei Complementar, a administração pública 
poderá realizar processo licitatório: 

I – destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oi-
tenta mil reais); 

II – em que seja exigida dos licitantes a subcon-
tratação de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 
subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do 
total licitado; 

III – em que se estabeleça cota de até 25% (vin-
te e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, em 
certames para a aquisição de bens e serviços de na-
tureza divisível. 

§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste 
artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) do total licitado em cada ano civil. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste arti-
go, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade 
da administração pública poderão ser destinados dire-
tamente às microempresas e empresas de pequeno 
porte subcontratadas. 

Art. 49º Não se aplica o disposto nos arts. 47º e 
48º desta Lei Complementar quando: 

I – os critérios de tratamento diferenciado e sim-
plificado para as microempresas e empresas de pe-
queno porte não forem expressamente previstos no 
instrumento convocatório; 

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedo-
res competitivos enquadrados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediados local ou re-
gionalmente e capazes de cumprir as exigências es-
tabelecidas no instrumento convocatório; 

III – o tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for vantajoso para a administração pública ou repre-
sentar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado; 

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos 
termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993. 

CAPÍTULO VI 
Da Simplificação das Relações de Trabalho 

Seção I 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

Art. 50º As microempresas e as empresas de pe-
queno porte serão estimuladas pelo poder público e 

pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios 
para acesso a serviços especializados em segurança 
e medicina do trabalho. 

Seção II 
Das Obrigações Trabalhistas 

Art. 51º As microempresas e as empresas de 
pequeno porte são dispensadas: 

I – da afixação de Quadro de Trabalho em suas 
dependências; 

II – da anotação das férias dos empregados nos 
respectivos livros ou fichas de registro; 

III – de empregar e matricular seus aprendizes nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; 

IV – da posse do livro intitulado “Inspeção do 
Trabalho”; e 

V – de comunicar ao Ministério do Trabalho e 
Emprego a concessão de férias coletivas. 

Art. 52º. O disposto no art. 51 desta Lei Comple-
mentar não dispensa as microempresas e as empresas 
de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

I – anotações na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social – CTPS; 

II – arquivamento dos documentos comproba-
tórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, enquanto não prescreverem essas 
obrigações; 

III – apresentação da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social – GFIP; 

IV – apresentação das Relações Anuais de Em-
pregados e da Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados – CAGED. 

Parágrafo único. (VETADO).
Art. 53º. (REVOGADO).

Seção III 
Do Acesso à Justiça do Trabalho 

Art. 54º. É facultado ao empregador de micro-
empresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se 
substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho 
por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não 
possuam vínculo trabalhista ou societário. 

CAPÍTULO VII 
Da Fiscalização Orientadora 

Art. 55º. A fiscalização, no que se refere aos as-
pectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental 
e de segurança, das microempresas e empresas de 
pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora, quando a atividade ou situação, por sua 
natureza, comportar grau de risco compatível com 
esse procedimento. 
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§ 1º Será observado o critério de dupla visita para 
lavratura de autos de infração, salvo quando for cons-
tatada infração por falta de registro de empregado ou 
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, 
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2º (VETADO).
§ 3º Os órgãos e entidades competentes defini-

rão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações 
cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não 
se sujeitarão ao disposto neste artigo. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao 
processo administrativo fiscal relativo a tributos, que 
se dará na forma dos arts. 39º e 40º desta Lei Com-
plementar. 

 
CAPÍTULO VIII 

Do Associativismo 

 
Seção Única 

Da Sociedade de Propósito Específico 
 formada por Microempresas e Empresas  

de pequeno porte optantes pelo  
Simples Nacional 

Art. 56º As microempresas ou as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão 
realizar negócios de compra e venda de bens, para os 
mercados nacional e internacional, por meio de socie-
dade de propósito específico nos termos e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. 

§ 1º Não poderão integrar a sociedade de que 
trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optan-
tes pelo Simples Nacional. 

§ 2º A sociedade de propósito específico de que 
trata este artigo: 

I – terá seus atos arquivados no Registro Público 
de Empresas Mercantis; 

II – terá por finalidade realizar: 
a) operações de compras para revenda às micro-

empresas ou empresas de pequeno porte que sejam 
suas sócias; 

b) operações de venda de bens adquiridos das 
microempresas e empresas de pequeno porte que 
sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não 
sejam suas sócias; 

III – poderá exercer atividades de promoção dos 
bens referidos na alínea b do inciso II deste parágrafo; 

IV – apurará o imposto de renda das pessoas 
jurídicas com base no lucro real, devendo manter a 
escrituração dos livros Diário e Razão; 

V – apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/
Pasep de modo não-cumulativo; 

VI – exportará, exclusivamente, bens a ela desti-
nados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que dela façam parte; 

VII – será constituída como sociedade limitada; 
VIII – deverá, nas revendas às microempresas ou 

empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, 
observar preço no mínimo igual ao das aquisições re-
alizadas para revenda; e 

IX – deverá, nas revendas de bens adquiridos de 
microempresas ou empresas de pequeno porte que 
sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao 
das aquisições desses bens. 

§ 3º A aquisição de bens destinados à exporta-
ção pela sociedade de propósito específico não gera 
direito a créditos relativos a impostos ou contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional. 

§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno 
porte não poderá participar simultaneamente de mais 
de uma sociedade de propósito específico de que tra-
ta este artigo. 

§ 5º A sociedade de propósito específico de que 
trata este artigo não poderá: 

I – ser filial, sucursal, agência ou representação, 
no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

II – ser constituída sob a forma de cooperativas, 
inclusive de consumo; 

III – participar do capital de outra pessoa jurí-
dica; 

IV – exercer atividade de banco comercial, de in-
vestimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 
de sociedade de crédito, financiamento e investimento 
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuido-
ra de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

V – ser resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 

VI – exercer a atividade vedada às microempre-
sas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sim-
ples Nacional. 

§ 6º A inobservância do disposto no § 4º deste 
artigo acarretará a responsabilidade solidária das mi-
croempresas ou empresas de pequeno porte sócias 
da sociedade de propósito específico de que trata este 
artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou ad-
ministradores conhecessem ou devessem conhecer 
tal inobservância. 

§ 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto 
neste artigo até 31 de dezembro de 2008. 
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CAPÍTULO IX 
Do Estímulo ao Crédito e à Capitalização 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 57º O Poder Executivo federal proporá, sem-
pre que necessário, medidas no sentido de melhorar o 
acesso das microempresas e empresas de pequeno 
porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando 
a redução do custo de transação, a elevação da efici-
ência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial 
e a qualidade do conjunto informacional, em especial 
o acesso e portabilidade das informações cadastrais 
relativas ao crédito. 

Art. 58º Os bancos comerciais públicos e os ban-
cos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa 
Econômica Federal manterão linhas de crédito espe-
cíficas para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, devendo o montante disponível e suas 
condições de acesso ser expressos nos respectivos 
orçamentos e amplamente divulgadas. 

Parágrafo único. As instituições mencionadas no 
caput deste artigo deverão publicar, juntamente com 
os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos 
recursos alocados às linhas de crédito referidas no 
caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, 
consignando, obrigatoriamente, as justificativas do de-
sempenho alcançado. 

Art. 59º As instituições referidas no caput do art. 
58º desta Lei Complementar devem se articular com 
as respectivas entidades de apoio e representação 
das microempresas e empresas de pequeno porte, 
no sentido de proporcionar e desenvolver programas 
de treinamento, desenvolvimento gerencial e capaci-
tação tecnológica. 

Art. 60º (VETADO).
Art. 60º-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional 

de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o 
objetivo de facilitar o acesso das microempresas e em-
presas de pequeno porte a crédito e demais serviços 
das instituições financeiras, o qual, na forma de regu-
lamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado, 
favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento 
a outros públicos-alvo. 

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias 
de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 61º Para fins de apoio creditício às opera-
ções de comércio exterior das microempresas e das 
empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâ-
metros de enquadramento ou outros instrumentos de 
alta significância para as microempresas, empresas 
de pequeno porte exportadoras segundo o porte de 

empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul – 
MERCOSUL.

Seção II 
Das Responsabilidades do Banco Central  

do Brasil 

Art. 62º O Banco Central do Brasil poderá dis-
ponibilizar dados e informações para as instituições 
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacio-
nal, inclusive por meio do Sistema de Informações de 
Crédito – SCR, visando a ampliar o acesso ao crédito 
para microempresas e empresas de pequeno porte e 
fomentar a competição bancária. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo alcança a 
disponibilização de dados e informações específicas 
relativas ao histórico de relacionamento bancário e 
creditício das microempresas e das empresas de pe-
queno porte, apenas aos próprios titulares. 

§ 2º O Banco Central do Brasil poderá garantir 
o acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos 
dados e informações constantes no § 1º deste artigo 
aos seus respectivos interessados, podendo a insti-
tuição optar por realizá-lo por meio das instituições 
financeiras, com as quais o próprio cliente tenha re-
lacionamento. 

Seção III 
Das Condições de Acesso aos Depósitos  

Especiais do Fundo de Amparo  
ao Trabalhador – FAT 

Art. 63º O CODEFAT poderá disponibilizar re-
cursos financeiros por meio da criação de programa 
específico para as cooperativas de crédito de cujos 
quadros de cooperados participem microempreende-
dores, empreendedores de microempresa e empresa 
de pequeno porte bem como suas empresas. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput 
deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

CAPÍTULO X 
Do Estímulo à Inovação 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 64º Para os efeitos desta Lei Complementar 
considera-se: 

I – inovação: a concepção de um novo produto 
ou processo de fabricação, bem como a agregação de 
novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efe-
tivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 
em maior competitividade no mercado; 
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II – agência de fomento: órgão ou instituição de 
natureza pública ou privada que tenha entre os seus 
objetivos o financiamento de ações que visem a es-
timular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação; 

III – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: 
órgão ou entidade da administração pública que te-
nha por missão institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico; 

IV – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou 
órgão constituído por uma ou mais ICT com a finali-
dade de gerir sua política de inovação; 

V – instituição de apoio: instituições criadas sob o 
amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico. 

Seção II 
Do Apoio à Inovação 

Art. 65º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e as respectivas agências de fomento, 
as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as insti-
tuições de apoio manterão programas específicos para 
as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive quando estas revestirem a forma de 
incubadoras, observando-se o seguinte: 

I – as condições de acesso serão diferenciadas, 
favorecidas e simplificadas; 

II – o montante disponível e suas condições de 
acesso deverão ser expressos nos respectivos orça-
mentos e amplamente divulgados. 

§ 1º As instituições deverão publicar, juntamen-
te com as respectivas prestações de contas, relatório 
circunstanciado das estratégias para maximização da 
participação do segmento, assim como dos recursos 
alocados às ações referidas no caput deste artigo e 
aqueles efetivamente utilizados, consignando, obriga-
toriamente, as justificativas do desempenho alcançado 
no período. 

§ 2º As pessoas jurídicas referidas no caput deste 
artigo terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% 
(vinte por cento) dos recursos destinados à inovação 
para o desenvolvimento de tal atividade nas microem-
presas ou nas empresas de pequeno porte. 

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes da ad-
ministração pública federal atuantes em pesquisa, de-
senvolvimento ou capacitação tecnológica terão por 
meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo 
fixado no § 2º deste artigo, em programas e projetos de 
apoio às microempresas ou às empresas de pequeno 
porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e Tecno-
logia, no primeiro trimestre de cada ano, informação 
relativa aos valores alocados e a respectiva relação 
percentual em relação ao total dos recursos destina-
dos para esse fim. 

§ 4º Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alí-
quotas dos impostos e contribuições a seguir indicados, 
incidentes na aquisição, ou importação, de equipamen-
tos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, 
sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, 
na forma definida em regulamento, quando adquiri-
dos, ou importados, diretamente por microempresas 
ou empresas de pequeno porte para incorporação ao 
seu ativo imobilizado: 

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Con-
tribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação e à 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e 

II – os Estados e o Distrito Federal, em relação 
ao ICMS. 

§ 5º A microempresa ou empresa de pequeno 
porte, adquirente de bens com o benefício previsto 
no § 4º deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses pre-
vistas em regulamento, a recolher os impostos e con-
tribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de 
juros e multa, de mora ou de ofício, contados a partir 
da data da aquisição, no mercado interno, ou do re-
gistro da declaração de importação – DI, calculados 
na forma da legislação que rege a cobrança do tributo 
não pago. 

Art. 66º No primeiro trimestre do ano subseqüen-
te, os órgãos e entidades a que alude o art. 67 desta 
Lei Complementar transmitirão ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos 
realizados, compreendendo a análise do desempenho 
alcançado. 

Art. 67º Os órgãos congêneres ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão 
elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor 
dos recursos recebidos, inclusive por transferência de 
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por orga-
nizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no 
segmento das microempresas e empresas de pequeno 
porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e 
indicando as previsões de ações e metas para amplia-
ção de sua participação no exercício seguinte. 

CAPÍTULO XI 
Das Regras Civis e Empresariais 

Seção I 
Das Regras Civis 

Subseção I 
Do Pequeno Empresário 

Art. 68º Considera-se pequeno empresário, para 
efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o empresário 
individual caracterizado como microempresa na forma 
desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual 
de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
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Subseção II

(VETADO).
Art. 69º (VETADO).

Seção II 
Das Deliberações Sociais e da Estrutura  

Organizacional 

Art. 70º As microempresas e as empresas de 
pequeno porte são desobrigadas da realização de 
reuniões e assembléias em qualquer das situações 
previstas na legislação civil, as quais serão substituí-
das por deliberação representativa do primeiro número 
inteiro superior à metade do capital social. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se apli-
ca caso haja disposição contratual em contrário, caso 
ocorra hipótese de justa causa que enseje a exclusão 
de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em ris-
co a continuidade da empresa em virtude de atos de 
inegável gravidade. 

§ 2º Nos casos referidos no § 1º deste artigo, 
realizar-se-á reunião ou assembléia de acordo com a 
legislação civil. 

Art. 71º Os empresários e as sociedades de que 
trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação 
civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato 
societário. 

Seção III 
Do Nome Empresarial 

Art. 72º As microempresas e as empresas de 
pequeno porte, nos termos da legislação civil, acres-
centarão à sua firma ou denominação as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou 
suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, confor-
me o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da 
sociedade. 

Seção IV 
Do Protesto de Títulos 

Art. 73º O protesto de título, quando o devedor 
for microempresário ou empresa de pequeno porte, é 
sujeito às seguintes condições: 

I – sobre os emolumentos do tabelião não inci-
dirão quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e 
contribuições para o Estado ou Distrito Federal, cartei-
ra de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, 
fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de 
associação de classe, criados ou que venham a ser 
criados sob qualquer título ou denominação, ressalva-
da a cobrança do devedor das despesas de correio, 
condução e publicação de edital para realização da 
intimação; 

II – para o pagamento do título em cartório, não 
poderá ser exigido cheque de emissão de estabeleci-
mento bancário, mas, feito o pagamento por meio de 
cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou 
não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será 
condicionada à efetiva liquidação do cheque; 

III – o cancelamento do registro de protesto, fun-
dado no pagamento do título, será feito independente-
mente de declaração de anuência do credor, salvo no 
caso de impossibilidade de apresentação do original 
protestado; 

IV – para os fins do disposto no caput e nos in-
cisos I, II e III do caput deste artigo, o devedor deverá 
provar sua qualidade de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte perante o tabelionato de protestos 
de títulos, mediante documento expedido pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídi-
cas, conforme o caso; 

V – quando o pagamento do título ocorrer com 
cheque sem a devida provisão de fundos, serão auto-
maticamente suspensos pelos cartórios de protesto, 
pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previs-
tos para o devedor neste artigo, independentemente 
da lavratura e registro do respectivo protesto. 

CAPÍTULO XII 
Do Acesso à Justiça 

Seção I 
Do Acesso aos Juizados Especiais 

Art. 74º Aplica-se às microempresas e às empre-
sas de pequeno porte de que trata esta Lei Comple-
mentar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 
6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, 
assim como as pessoas físicas capazes, passam a 
ser admitidas como proponentes de ação perante o 
Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito 
de pessoas jurídicas. 

Seção II 
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem 

Art. 75º As microempresas e empresas de pe-
queno porte deverão ser estimuladas a utilizar os ins-
titutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem 
para solução dos seus conflitos. 

§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acor-
dos celebrados no âmbito das comissões de concilia-
ção prévia. 

§ 2º O estímulo a que se refere o caput deste 
artigo compreenderá campanhas de divulgação, ser-
viços de esclarecimento e tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido no tocante aos custos admi-
nistrativos e honorários cobrados. 
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Seção III 
Das Parcerias 

Art. 75º-A. Para fazer face às demandas originá-
rias do estímulo previsto nos arts. 74º e 75º desta Lei 
Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive 
o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, 
objetivando a instalação ou utilização de ambientes 
propícios para a realização dos procedimentos ine-
rentes a busca da solução de conflitos. 

CAPÍTULO XIII 
Do Apoio e da Representação 

Art. 76º Para o cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar, bem como para desenvolver e acom-
panhar políticas públicas voltadas às microempresas e 
empresas de pequeno porte, o poder público, em con-
sonância com o Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordenação do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns 
com participação dos órgãos públicos competentes e 
das entidades vinculadas ao setor. 

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior coordenará com as 
entidades representativas das microempresas e em-
presas de pequeno porte a implementação dos fóruns 
regionais nas unidades da federação. 

CAPÍTULO XIV 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 77º Promulgada esta Lei Complementar, o 
Comitê Gestor expedirá, em 30 (trinta) meses, as ins-
truções que se fizerem necessárias à sua execução. 

§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, a Se-
cretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita 
Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e 
demais atos necessários para assegurar o pronto e 
imediato tratamento jurídico diferenciado, simplifica-
do e favorecido às microempresas e às empresas de 
pequeno porte. 

§ 2º A administração direta e indireta federal, esta-
dual e municipal e as entidades paraestatais acordarão, 
no prazo previsto no § 1º deste artigo, as providências 
necessárias à adaptação dos respectivos atos norma-
tivos ao disposto nesta Lei Complementar. 

§ 3º (VETADO).
§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto 

no inciso I do § 6º do art. 13º desta Lei Complementar 
até 31 de dezembro de 2008. 

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão 
eficácia as substituições tributárias que não atende-

rem à disciplina estabelecida na forma do § 4º deste 
artigo. 

§ 6º O Comitê de que trata o inciso III do caput 
do art. 2o desta Lei Complementar expedirá, até 31 de 
dezembro de 2009, as instruções que se fizerem ne-
cessárias relativas a sua competência. 

Art. 78º (REVOGADO). 
Art. 79º Será concedido, para ingresso no Simples 

Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas 
mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Na-
cional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas 
Públicas federal, estadual ou municipal, de responsa-
bilidade da microempresa ou empresa de pequeno 
porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 
30 de junho de 2008. 

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal será de 
R$ 100,00 (cem reais), considerados isoladamente 
os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a 
Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal. 

§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive débitos 
inscritos em dívida ativa. 

§ 3º O parcelamento será requerido à respecti-
va Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja 
em débito. 

§ 3º-A O parcelamento deverá ser requerido no 
prazo estabelecido em regulamentação do Comitê 
Gestor. 

§ 4º Aplicam-se ao disposto neste artigo as de-
mais regras vigentes para parcelamento de tributos e 
contribuições federais, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor. 

§ 5º (VETADO).
§ 6º (VETADO).
§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO).
§ 9º O parcelamento de que trata o caput des-

te artigo não se aplica na hipótese de reingresso de 
microempresa ou empresa de pequeno porte no Sim-
ples Nacional. 

Art. 79º-A. (VETADO).
Art. 79º-B. Excepcionalmente para os fatos gera-

dores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados 
na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar 
deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 
2007. 

Art. 79º-C. A microempresa e a empresa de pe-
queno porte que, em 30 de junho de 2007, se enqua-
dravam no regime previsto na Lei no 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime 
previsto no art. 12 desta Lei Complementar sujeitar-
se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às normas de 
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 
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§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, 
o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lu-
cro presumido. 

§ 2º A opção pela tributação com base no lucro 
presumido dar-se-á pelo pagamento, no vencimento, 
do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3º (ter-
ceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, 
com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês 
de julho de 2007 com base na estimativa mensal. 

Art. 79º-D. Excepcionalmente, para os fatos ge-
radores ocorridos entre 1º de julho de 2007 e 31 de 
dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI 
e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao Mu-
nicípio em que este imposto é devido até o último dia 
útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, 
o disposto no parágrafo único do art. 100º da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional – CTN. 

Art. 80º O art. 21º da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, fica acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, pas-
sando o parágrafo único a vigorar como § 1º: 

“Art. 21º  ................................................
....................................................................................  

§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o valor 
correspondente ao limite mínimo mensal do salário-
de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado 
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, 
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, 
e do segurado facultativo que optarem pela exclusão 
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição. 

§ 3º O segurado que tenha contribuído na for-
ma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de 
contribuição correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da con-
tagem recíproca do tempo de contribuição a que se 
refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal mediante 
o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido 
dos juros moratórios de que trata o disposto no art. 34 
desta Lei.” (NR)

Art. 81º O art. 45º da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações: 

“Art. 45º  ................................................
....................................................................................  

§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a 
que se refere o § 1º deste artigo, a Seguridade Social 

utilizará como base de incidência o valor da média 
aritmética simples dos maiores salários-de-contribui-
ção, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por 
cento) de todo o período contributivo decorrido desde 
a competência julho de 1994.
....................................................................................  

§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos 
§§ 2º e 3º deste artigo incidirão juros moratórios de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, capitali-
zados anualmente, limitados ao percentual máximo 
de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez 
por cento).
....................................................................................

§ 7º A contribuição complementar a que se refere 
o § 3º do art. 21º desta Lei será exigida a qualquer tem-
po, sob pena de indeferimento do benefício.” (NR) 

Art. 82º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 9º  ..................................................  
§ 1º O Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS garante a cobertura de todas as situações ex-
pressas no art. 1º desta Lei, exceto as de desemprego 
involuntário, objeto de lei específica, e de aposenta-
doria por tempo de contribuição para o trabalhador de 
que trata o § 2º do art. 21º da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

 .................................................... ” (NR) 

“Art. 18º  ................................................
I –  .........................................................

....................................................................................
c) aposentadoria por tempo de contribuição;

....................................................................................  
§ 3º O segurado contribuinte individual, que tra-

balhe por conta própria, sem relação de trabalho com 
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que 
contribuam na forma do § 2º do art. 21º da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição.” (NR) 

“Art. 55º ...............................................
....................................................................................  

§ 4º Não será computado como tempo de contri-
buição, para efeito de concessão do benefício de que 
trata esta subseção, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído 
na forma do § 2º do art. 21º da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, salvo se tiver complementado as contri-
buições na forma do § 3º do mesmo artigo.” (NR) 

Art. 83º O art. 94º da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, fica acrescido do seguinte § 2º, passando o 
parágrafo único a vigorar como § 1º: 

“Art. 94º  ................................................
....................................................................................  
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§ 2º Não será computado como tempo de con-
tribuição, para efeito dos benefícios previstos em re-
gimes próprios de previdência social, o período em 
que o segurado contribuinte individual ou facultativo 
tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complemen-
tadas as contribuições na forma do § 3º do mesmo 
artigo.” (NR) 

Art. 84º O art. 58º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º: 

“Art. 58º  ................................................
....................................................................................  

§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou 
convenção coletiva, em caso de transporte fornecido 
pelo empregador, em local de difícil acesso ou não ser-
vido por transporte público, o tempo médio despendido 
pelo empregado, bem como a forma e a natureza da 
remuneração.” (NR) 

Art. 85º (VETADO).
Art. 85º-A. Caberá ao Poder Público Municipal 

designar Agente de Desenvolvimento para a efetiva-
ção do disposto nesta Lei Complementar, observadas 
as especificidades locais. 

§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento 
caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações 
públicas para a promoção do desenvolvimento local e 
territorial, mediante ações locais ou comunitárias, in-
dividuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das 
disposições e diretrizes contidas nesta Lei Complemen-
tar, sob supervisão do órgão gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá pre-
encher os seguintes requisitos: 

I – residir na área da comunidade em que atuar; 
II – haver concluído, com aproveitamento, curso 

de qualificação básica para a formação de Agente de 
Desenvolvimento; e 

III – haver concluído o ensino fundamental. 
§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, juntamente com as entidades mu-
nicipalistas e de apoio e representação empresarial, 
prestarão suporte aos referidos agentes na forma de 
capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promo-
ção de intercâmbio de informações e experiências. 

Art. 86º As matérias tratadas nesta Lei Comple-
mentar que não sejam reservadas constitucionalmente 
a lei complementar poderão ser objeto de alteração 
por lei ordinária. 

Art. 87º O § 1º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 3º  ..................................................  
§ 1º O valor adicionado corresponderá, para 

cada Município: 
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido 

do valor das prestações de serviços, no seu território, 
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada 
ano civil; 

II – nas hipóteses de tributação simplificada a 
que se refere o parágrafo único do art. 146 da Cons-
tituição Federal, e, em outras situações, em que se 
dispensem os controles de entrada, considerar-se-á 
como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e 
dois por cento) da receita bruta.

.................................................................” (NR) 
Art. 88º Esta Lei Complementar entra em vigor 

na data de sua publicação, ressalvado o regime de tri-
butação das microempresas e empresas de pequeno 
porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007. 

Art. 89º Ficam revogadas, a partir de 1º de julho 
de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 
a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Os Srs. Senadores Marconi Perillo, Pedro Simon, 
Flávio Arns e João Ribeiro enviaram discursos à Mesa, 
que serão publicados na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, gostaríamos de registrar em Plenário 
alguns pontos das Reuniões mais recentes do Con-
selho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde 
do Senado Federal, sobretudo porque não acompa-
nharemos mais a gestão desse importante órgão do 
Senado Federal.

Todos nós sabemos que, num país como o Brasil, 
o item saúde é um dos mais pesados no orçamento 
doméstico, sobretudo diante do envelhecimento natu-
ral de todos nós. 

Exatamente por isso, nós precisamos nos preo-
cupar com a saúde do próprio Sistema de Saúde do 
Senado Federal, com o intuito maior de garantir-lhe a 
viabilidade orçamentária e financeira.
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Uma das diretrizes que foram traçadas nos últi-
mos meses se refere a um levantamento comparativo 
sobre a forma como outros planos semelhantes ao 
SIS têm feito para garantir a viabilidade dos serviços 
para os associados dentro das margens dos recursos 
financeiros disponíveis.

Hoje, sabemos que o SIS tem lançado mão do 
fundo de reserva pela incapacidade de gerenciar as 
demandas dentro da dotação orçamentária garantida 
pela Casa. 

Ao menos em certa medida, a elevação dos gas-
tos com o plano advém do aumento do número de 
usuários com idade superior a 45 anos, que, sem 
qualquer dúvida, costumam demandar mais dos ser-
viços ofertados.

Há, nesse contexto, uma equação a ser traça-
da que envolve, de um lado, a gestão dos recursos 
disponíveis, com a auditoria das contas do SIS, de 
outro, a adequação da demanda de serviços com o 
montante total dos recursos repassados pelo Senado 
Federal ao Sistema, bem assim com a arrecadação 
dos associados. 

A esse respeito, ressalte-se, também, a neces-
sidade de auditagem nos contratos existentes com 
prestadores de serviços, sempre num recorte compa-
rativo, para se obter a melhora relação custo benefí-
cio possível.

Precisamos, ademais, fazer um recadastramento 
dos usuários, de modo a termos uma radiografia de 
todos os associados e perfis de utilização.

O SIS, Sr. Presidente, é patrimônio dos servido-
res do Senado Federal e uma instituição de extrema 
valia, que, pela importância, precisa ser adequadamen-
te cuidada e monitorada se desejarmos garantir-lhe a 
sobrevida e viabilidade.

Da nossa parte, estamos satisfeito em verificar 
que o trabalho dos Conselheiros tem sido bastante 
proveitoso no sentido de resolver alguns problemas de 
gestão e traçar um plano estratégico para manter o SIS 
dentro de um modelo capaz de atender as demandas 
dos usuários sem onerá-los em demasia.

Nosso desejo é que o conjunto dos Conselheiros 
possa encontrar a fórmula ideal para viabilizar o SIS 
e continuar a oferta de assistência à saúde dos servi-
dores do Senado Federal.

Muito obrigado!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, fosse criar uma imagem para o ano que 
termina, talvez imaginasse a de uma crisma. Isso mes-
mo: a renovação das promessas. Acho que criamos, 
neste ano que termina, as melhores bases para um 

Brasil mais justo, mais democrático, mais cidadão e, 
sobretudo, mais ético. 

Os arranhões no comportamento ético não são, 
evidentemente, uma exclusividade do mundo político. 
Não atiram a primeira pedra muitos dos que hoje po-
sam como defensores da moralidade pública. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito sem-
pre chegaram, tão somente, ao meio do caminho das 
investigações, mesmo assim com parcas punições. Al-
cançam, quando muito, os corruptos, mas ficam longe 
dos corruptores. Muitos desses corruptores, inclusive e 
ironicamente, são os mesmos que cobram, insistente-
mente, ética na política. Por exemplo, financiam cam-
panhas e cobram, depois, retornos materializados em 
emendas parlamentares e obras superfaturadas.

Uma CPI deu elementos para a cassação de um 
presidente da República. Outra fez com que o Con-
gresso cortasse a própria carne. Mas, a CPI dos Cor-
ruptores, que tanto insisti, teve o caminho do arquivo. 
Arquivo morto, hoje em dia.

Eu reconheço que o meio político é o grande 
formador de opiniões, quando o assunto é ética, ou a 
falta dela. Aliás, política e ética são uma espécie de 
“corda e caçamba”: uma não pode, ou não poderia, 
viver sem a outra. 

Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido, 
principalmente nos últimos tempos. A ponto de, na ca-
beça da população, política ter sido sinônimo de falta 
de ética. Ou de corrupção. Quer dizer: para a popu-
lação, no poço onde desmoronou a moralidade, ruiu 
a corda da ética e caiu a caçamba da política. Essa 
visão popular, sobre a sua representação política, não 
deixa de ser preocupante, principalmente em um país 
que tem um imenso déficit democrático ao longo da 
sua história. 

É bom lembrar, para não repetir, os períodos em 
que as instituições democráticas perderam a legitimi-
dade popular. E foram muitos, infelizmente. Somente 
agora, com a chamada Constituição Cidadã, o País vive 
mais de duas décadas de liberdades democráticas. 

Nesse mesmo meio político, não há dúvida de 
que houve um enorme avanço em 2010, quando se 
trata do combate à corrupção e, consequentemente, 
da reconquista da legitimidade política. 

A “Lei da Ficha Limpa”, sem qualquer dúvida, é 
um dos marcos mais importantes na “ocupação” do 
território político, na tentativa de expulsar quem se 
serve da política para interesses escusos. 

Ou para contrabando com o dinheiro público. 
Algo assim como “traficantes” da ética, ou, repetindo, 
da falta dela. 

Mas, essa mesma “ocupação” do território polí-
tico, através da “Lei da Ficha Limpa”, embora funda-
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mental, não significa, automaticamente, a erradicação 
das práticas de corrupção. A corrupção conhece como 
ninguém as vielas escuras e se esconde nos subso-
los do poder. 

Em primeiro lugar, porque no Brasil a lei e o 
cumprimento da lei estão longe de serem corda e ca-
çamba. Existem muitos subterfúgios para que impere 
a impunidade. Ou para a que lei não seja, efetivamen-
te, cumprida. 

As últimas manifestações do Judiciário sobre a 
“Ficha Limpa” não permitem segurança absoluta na 
afirmação desejada de que haverá a necessária mu-
dança no cumprimento da lei e no fim da impunidade 
no meio político, a partir de agora. 

O ânimo que vem dos visíveis avanços no seu 
cumprimento é seguido, ato contínuo, pelo descrédito, 
quando o que se imagina “líquido e certo”, passa por 
verborragias judiciárias que soam como subterfúgios 
para camuflar a impunidade. 

Não deveria ser assim, porque, como diria o co-
mentarista esportivo, “a regra é clara”: não pode ser 
“procurador” da vontade popular quem cometeu desvios 
de conduta, principalmente com o sagrado dinheiro 
público. A “ficha limpa” tem que ser o passaporte para 
o ingresso na vida pública. 

Evidentemente que estamos muito longe disso. 
Mas, é também claro que avançamos, e muito, neste 
ano de 2010. Digamos que ocupamos o “morro” da 
má política, mas não expulsamos, ainda, os trafican-
tes da boa fé. 

A mesma população, que foi a verdadeira artífi-
ce da “Lei da Ficha Limpa”, teve ainda, em 2010, uma 
chance de, ela mesma, colocá-la em prática, através 
do voto. Aliás, nem precisaria a lei, se a população ti-
vesse condições de conhecer, devidamente, quem se 
candidata a representá-la na política. 

Também aí houve avanços, não há como negar. 
Mas, não há como deixar de admitir, também, que 
não se chegou ao ponto desejado no caminho rumo 
à moralidade. Ou, quem sabe, a uma melhor repre-
sentação popular. 

São muitas as razões. Uma delas é porque tam-
bém neste caso da política, há o que se poderia cha-
mar de “causação circular”: enquanto não se restau-
rar a ética, não se criará uma cultura política do voto 
realmente representativo. Essa é, inclusive, uma das 
principais razões para o tal de voto de protesto. A po-
pulação sabe que o candidato do “pior não fica” não 
será o verdadeiro “procurador” para representá-la po-
liticamente. Mas, mesmo assim, ela vê, na sua própria 
atitude, uma forma de manifestar o seu descontenta-
mento com a prática política. Entretanto, infelizmente, 

essa atitude em nada contribui para mudar essa mes-
ma prática. Ao contrário, a consolida. 

Outra razão é o próprio processo de escolha da 
representação popular. Não é à toa que, passado um 
mês das últimas eleições, um em cada cinco eleitores, 
segundo pesquisas, já não se lembra em quem votou. 
Quer dizer: os eleitos nem mesmo tomaram posse e 
o eleitor já não sabe em quem depositou o seu voto 
de confiança para representá-lo nos seus direitos e 
deveres como cidadão. 

É que esse “eleito”, quando candidato, não se 
apresentou ao eleitor enquanto alguém que se pro-
punha ser o seu legítimo representante. 

Na verdade, ele foi, novamente, apresentado, e 
“vendido”, como um produto qualquer. Como um sabo-
nete ou uma pasta de dentes, por exemplo. De pouco 
valeram as suas ideias. Ele se elegeu, muito mais, pela 
melhor estratégia do respectivo marqueteiro. 

Ele pode, até, ter se proposto a representar, en-
quanto procuração política. Mas, na prática, ele repre-
sentou no sentido da interpretação ou da figuração, 
a partir de um script produzido por quem lhe atribuiu 
uma imagem. Na linguagem popular, não necessaria-
mente ele era ele. Ele foi o que a estratégia de ma-
rketing produziu. 

Mesmo na campanha para a Presidência, não se 
viu um claro debate de ideias. Além de um emaranha-
do desconexo de promessas, muitas delas de cumpri-
mento que beira o milagre, o que mais se assistiu foi 
um desfile de acusações mútuas. Candidatos travesti-
dos pelas pesquisas qualitativas encomendadas pelos 
marqueteiros que converteram, por exemplo, ateus em 
beatos. Virulência real em afagos teatrais. 

Ainda que o candidato tenha se apresentado 
como ele mesmo, sem a maquiagem do marqueteiro, 
não foram eleitos os mais votados. Ao contrário. Dos 
513 Deputados Federais eleitos em outubro último, 
apenas 35 tomarão posse com votos próprios. 

Isso significa que somente sete em cada 100 
deputados dependeram de seus próprios votos para 
se elegerem. Serão 473 os parlamentares da Câmara 
dos Deputados que dependeram dos subterfúgios da 
lei eleitoral, para falar em nome do povo e representá-
lo no seu direito de cidadania. 

Nessas condições, não há como cobrar do eleitor 
por ele não se lembrar em quem votou. O seu candidato 
pode ter sido “majoritário”, isto é, ter alcançado mais 
votos, mas com as chamadas coligações, as suplên-
cias e outros desvãos, a proporcionalidade lhe retirou 
a representação política. Quer dizer, não é verdade 
que “pior, não fica”. Fica! 

Não há como conviver, por um longo tempo, com 
esse ambiente de “anomia”. O descrédito das institui-
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ções públicas mina o alicerce da democracia. Por mais 
que se levantem paredes sólidas, com bons projetos 
e belos discursos, de nada adiantará qualquer cons-
trução sobre base frágil. E, essa base é, exatamente, 
a legitimidade popular. 

A população tem que voltar a acreditar nas suas 
instituições públicas. Mas, para tanto, essas mesmas 
instituições têm que fazer por merecer. 

A confirmação das promessas do batismo de-
mocrático virá com uma reforma política que devolva 
a credibilidade das instituições democráticas, princi-
palmente o Parlamento. 

E, isso só acontecerá quando o Congresso Na-
cional for, realmente, representativo da sociedade 
brasileira. Sem scripts decorados ou gaguejados, sem 
maquiagem dos marqueteiros, sem interferência do 
poder econômico e sem subterfúgios que deturpam o 
verdadeiro resultado das eleições. 

Primeiro, para ser candidato, ninguém pode ter 
ficha suja. Segundo, ele tem que se apresentar frente 
aos eleitores com o texto das suas próprias ideias e 
de seus ideais, e não como um ator que, tão somen-
te, representa. Terceiro, há que se ter igualdade de 
condições para todos os candidatos, sem que o dife-
rencial entre eles seja o volume de recursos que lhes 
são disponibilizados para financiar a campanha. Daí, 
a necessidade do financiamento público. Mais do que 
baratear as eleições, porque elimina a cobrança do 
retorno através da obra superfaturada ou da emenda 
parlamentar direcionada, a isonomia política propiciada 
pelo financiamento público torna o pleito verdadeira-
mente democrático. 

Vale dizer que a falta dessa mesma isonomia re-
alimenta a perda de legitimidade e aquela mesma tal 
“causação circular”: cada vez mais é o poder econômico 
que “escolhe” o parlamentar que, por sua vez, propicia 
o retorno a quem financiou a campanha, e assim por 
diante, sucessiva e cumulativamente. 

A situação dos morros do Rio de Janeiro é o me-
lhor exemplo, como consequência, da anomia social. 

A realidade que ali se estruturou nada mais é do 
que a absoluta falta da presença do Estado. Ausente, 
o poder público foi substituído pelo poder paralelo. 

Para adquirir a legitimidade que falta ao poder 
público, o poder paralelo passou a suprir determinadas 
necessidades da população, aquelas mesmas negadas 
pelo Estado. Esses “serviços públicos” prestados pelo 
poder paralelo têm as suas cobranças. Muitas vezes, 
através da chantagem. 

A comunidade, então, tornou-se refém de um 
poder que não foi eleito, mas que se impôs, primeiro 
pela dádiva, depois pela força bruta. 

Mas, há, ainda, outro estágio, mais degenerado, 
quando o poder público se associa ao poder paralelo. 
Ou concorre com ele. Ou, pior, na mescla dos dois, 
institui um terceiro. É o caso das milícias. O princípio é 
o mesmo do poder paralelo, mas a milícia é um poder 
que alguns já chamam de “transversal”. Significa que 
parte do poder público se junta ao poder paralelo, para 
substituir o estado nas necessidades mais urgentes da 
população. Usa recursos públicos e métodos escusos. 
Na segurança, principalmente. Também a um preço, 
obviamente cada vez mais elevado. O noticiário é vasto, 
por exemplo, de casos de policiais, agentes públicos, 
portanto, integrantes das tais milícias nos morros do 
Rio de Janeiro. 

A importância da ocupação das favelas cariocas 
extrapola, portanto, o objetivo de erradicar o tráfico de 
drogas e a violência que lhe é consequente. Significa a 
presença do Estado Legal onde ele deveria estar, desde 
o princípio. Ou de onde nunca deveria ter saído. 

De nada adiantará a ocupação se ela se limitar 
à expulsão do Estado Paralelo e da milícia. A presen-
ça do Estado Legal não pode ser, apenas, policial. Há 
que se prover, ali, de todos os serviços públicos que 
devolvam à população a credibilidade nas suas insti-
tuições democráticas. Não através da dádiva, nem da 
força, muito menos da chantagem. Como cidadãos e 
não como reféns. 

Mas, ao se usar o caso dos morros do Rio de Ja-
neiro como emblemático, significa dizer que é possível 
extrapolar aquela situação para todo o país. É assim, 
no limite, que será o país na falta absoluta do Estado 
Legal. No momento em que a população perder, to-
talmente, a credibilidade nas suas instituições públi-
cas. Quando ela tiver que recorrer, ou se tornar refém, 
para viver ou para sobreviver, a um poder paralelo. Ou, 
pior, a um poder transversal. Isto é, quando o Estado 
Legal estiver tão corrompido, que se confunde, e se 
associa, ao poder paralelo. E cria um terceiro poder, 
mais corrupto ainda. 

Quem irá ocupar o país, neste caso, felizmente 
até aqui hipotético? Com quantos tanques? 

Ora, essa história, essa sim real, já é por demais 
conhecida dos brasileiros. Uma história que não se 
quer repetida. 

É por isso que a questão da ocupação dos morros 
do Rio de Janeiro, enquanto emblemática, não pode, 
também, se limitar às cenas que se repetiram, como 
novelas da vida real, no noticiário dos últimos dias. Ela 
vai além, e merece uma discussão mais profunda.

Ela nos dá os contornos do que pode acontecer 
na ausência do Estado Legal. E que está acontecendo 
em outros locais, não necessariamente com a mesma 
visibilidade midiática dos morros do Rio. 
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Por exemplo, nos conflitos agrários, no trabalho es-
cravo que ainda grassa em muitos pontos do país e em 
tantos outros casos em que a lei não é aquela discutida 
e votada nos parlamentos. Nestes casos, o que vinga é 
a Lei de talião, a do “olho por olho, dente por dente”, e 
nos remete, portanto, de volta à Babilônia do longínquo 
século XVII antes de Cristo. Ou da atualíssima Lei de 
Gerson, aquela do “levar vantagem em tudo”. 

Os fatos marcantes deste ano de 2010 podem ser, 
portanto, um marco da mais significativa importância 
nesta nossa “crisma política”, ao renovar e, principal-
mente, confirmar promessas do batismo das urnas. 

É o caso da Lei da Ficha Limpa, porque pode 
devolver às instituições públicas a necessária credibi-
lidade. É o caso dos morros do Rio de Janeiro, porque 
mostra a que limite chega a ausência do Estado. Mais 
do que isso, a que preço o Estado tem que se impor, 
como poder, onde ele não adquiriu, democraticamen-
te, a sua legitimidade. 

O Estado legal utilizou tanques para resgatar os 
morros do Rio de Janeiro, para expulsar o poder para-
lelo, porque não ocupou aquele mesmo espaço, onde 
moram centenas de milhares de brasileiros, como e 
quando devido, através de ações que lhes eram um 
direito, nos termos da Constituição. O noticiário fala 
em, até, quatrocentos mil moradores em todo aquele 
“Complexo de Favelas”. 

Por exemplo, quantos hospitais públicos teriam 
neste mesmo “Complexo”? Pelo que sabe, nenhum. 
Portanto, se há culpas a atribuir, elas devem ser atri-
buídas à omissão do Estado Legal. 

Daí, a responsabilidade da Presidente Dilma 
Rousseff. Foi o seu primeiro batismo nas urnas, e ela 
ocupará o principal cargo da República. A sua cam-
panha, e não seria diferente, foi montada sobre dife-
rentes e abrangentes promessas. Promessas que não 
podem, apenas, serem renovadas, daqui a quatro anos. 
Elas têm que ser confirmadas, e realizadas, desde o 
dia da sua posse. 

Ela, principalmente, tem que aprender a lição que 
vem dos morros do Rio de Janeiro. Ela e todos nós, 
Executivo, Legislativo e Judiciário, porque é nossa a 
responsabilidade de recuperar o papel do Estado legal. 
E que só acontecerá quando todos nós recuperarmos 
a nossa própria credibilidade. 

Vale relembrar que a Lei da Ficha Limpa foi uma 
iniciativa popular. Dependesse da decisão do Congres-
so, seria, ainda, uma promessa. Se fosse iniciativa do 
Executivo, o que também é improvável, talvez fosse 
rechaçada pelo Parlamento, sob a alegação irônica de 
intromissão nos assuntos de outro poder. Dependesse 
do Judiciário, de nada valeria a lei, porque continuaria 
imperando a impunidade. Neste caso, é a iniciativa da 

população que fez a lei ser votada e, ainda que inci-
piente, ser colocada em prática. 

O futuro que se dará aos morros cariocas, agora 
ocupados sob a bandeira oficial, não deixará de ser, 
também, uma referência para as cobranças que virão. 
Enquanto emblema, o que se sucederá continuará 
tendo efeitos multiplicadores. Se o Estado Legal não 
permanecer, ou não se implantar, e se o Estado para-
lelo voltar, indicará uma total fragilidade institucional. 
Uma vitória do Estado Paralelo. 

É preciso avaliar qual seria a atitude da população, 
carioca e brasileira, no caso de uma desilusão políti-
ca de tamanha importância. É preciso avaliar a partir 
de que limite do império do Estado Paralelo seriam 
chamados os tanques. E, em mais esse caso, quanto 
tempo eles ficariam, de novo. Na história recente, fo-
ram mais de vinte anos!

A nós, portanto, Congresso Nacional, é impres-
cindível capitanear uma reforma política que devolva 
às instituições públicas, a nós, principalmente, en-
quanto lugar de representação popular, a necessária 
credibilidade. 

Ao Judiciário, nada mais que o cumprimento do 
seu papel constitucional: fazer cumprir as leis. Prin-
cipalmente as leis que continuam a minar a nossa 
legitimidade política. Concretamente: que faça valer, 
imediatamente, a Lei da Ficha Limpa. 

Ao Executivo, que se cumpram as promessas 
de campanha. A presença do Estado Legal na prática 
de um novo paradigma de desenvolvimento. A inclu-
são dos milhões que ainda se encontram esquecidos 
pelo Estado Legal e à mercê da dádiva interesseira e 
da força bruta. 

Não há como deixar de reconhecer os avanços 
recentes, quando o assunto é inclusão social. Mas, 
também não há como desconhecer que o Brasil ainda 
tem mais de onze milhões de famintos. Ou seja, mais 
de três vezes a população do Uruguai. 

Mais do que isso, que um em cada três brasileiros 
continua na categoria oficial que lhes atribui “insegu-
rança alimentar”. 

Entre os famintos, um milhão ainda podem ser 
considerados como recém-nascidos. Quer dizer, esta-
mos falando do Brasil de hoje e o do amanhã. 

São números de conhecimento da presidente 
eleita, porque são a esses mesmos famintos que ela 
se referiu quando disse da necessidade de atacar a 
“pobreza extrema”. 

“Atacar”, no caso, significa gerar emprego e ren-
da, ações de educação, saúde e todos os elementos 
formadores da verdadeira cidadania.
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Eu disse, no início que, para o ano que termina, 
a melhor imagem talvez seja a da crisma. A da reno-
vação das promessas. 

Pois bem, para o ano novo, não haverá melhor 
imagem que a de uma mesa de comunhão. 

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é chegado o momento de concluir uma 
etapa, para aceitar novos desafios e contribuir mais 
de perto com as necessidades de meu Estado.

Como o alpinista que chega a um ponto da escala-
da e faz uma pausa para olhar o que ficou para trás – o 
longo caminho já percorrido –, e olhando para a frente 
e para o alto se prepara para o percurso ainda a trilhar, 
situamos este momento da nossa história comum. 

Os anos de mandato parlamentar como Deputado 
Federal e como Senador merecem uma retomada de 
registros dos desafios enfrentados e das conquistas 
obtidas. Além de quantificar numericamente, importante 
será refletir sobre o significado, o impacto dos mesmos 
no processo político. Acreditamos ter contribuído bas-
tante para que a atenção às questões sociais estivesse 
mais presente no dia a dia da vida política. 

No tocante às instituições que prestam o valioso 
trabalho junto às pessoas com deficiência, crianças, 
adolescentes, jovens, idosos, doentes – enfim, o povo 
organizado –, com alegria concluímos que se eviden-
ciam muitos progressos. Se não ainda efetivamente 
todos concretizados, pelo menos a criação de uma 
nova consciência diante deles se promoveu. A impor-
tância das entidades no contexto social e a valorização 
do inestimável trabalho prestado por elas mediante a 
ação de tantas abnegadas e valorosas pessoas vêm 
progressivamente sendo reconhecida. 

O exercício do mandato parlamentar com digni-
dade e competência também representou a sintonia 
com a seriedade com que as pessoas envolvidas de-
senvolvem os trabalhos. Como nosso mandato sem-
pre teve como filosofia de trabalho a solidariedade e a 
participação, os bons resultados alcançados em tantos 
anos devem ser repartidos e festejados por todos. As 
conquistas são conquistas coletivas e, como tal, têm 
a garantia da consolidação. 

Porém, estamos de acordo de que é preciso con-
tinuar, porque há muito ainda a ser conquistado. Preci-
samos ter bem presente que nada será dado de graça, 
mas será conquistado com luta – luta tenaz e inteligente 
de conquista de apoios e de engajamentos. É preciso 
que o desenvolvimento econômico de nosso País seja 
acompanhado de um desenvolvimento social. 

Também é longo o caminho a ser percorrido para 
que a nossa sociedade seja marcada por uma convivên-

cia fraterna e solidária, de inclusão de todos e superação 
de todas as discriminações e preconceitos. Os caminhos 
seguros, para tanto, devem ser a Justiça Social e o aces-
so à Educação de qualidade, sem esquecer todos os 
outros fatores que devolvem às pessoas a dignidade, 
indispensável para uma vida feliz e plena. 

Estamos agora diante do desafio de contribuir 
na esfera executiva, como Vice-Governador e Secre-
tário de Educação, para atingirmos os ideais sempre 
presentes e buscados pelos paranaenses. Não nos 
esqueçamos, contudo, que o bom serviço prestado ao 
Estado tem reflexo para toda a nação e, desse modo, 
sentimos que permanecerá viva nossa contribuição 
ao País. Enfim, deixamos o Congresso Nacional com 
a certeza de termos sido uma presença valiosa e feliz 
na história dessa terra e dessa gente. 

Um grande abraço a todos e votos de um futuro 
pleno em justiça social para todo o Brasil.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO. Sem apanhamen-
to taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
o Brasil é reconhecido por ser um país multirracial. 

Na nossa terra coexistem muitas culturas e re-
ligiões, representativas das etnias que compuseram 
nossa população. 

Esta diversidade é co-irmã da democracia, pois 
traz consigo uma experiência generosa de convivên-
cia, aprendizado e respeito à diferença.

Mas infelizmente, o nosso País ainda não está livre 
de sua herança racista. Por conta dela, historicamente, 
os negros e índios até hoje não puderam ocupar posi-
ção de destaque social. O resultado é uma ocupação 
desigual dos postos de poder, em que saem perdendo 
as minorias, aí também incluídas as mulheres.

Diante de tal cenário, é confortante ver ações de 
inclusão social finalmente se espalhando pelo territó-
rio brasileiro. 

Essas iniciativas e políticas públicas são ainda 
mais importantes quando operam na área educacio-
nal. Afinal, trabalhar com crianças e jovens gera um 
efeito irradiador, ao incluir a família e ao formar adultos 
mais conscientes. 

Muitas dessas conquistas são graças a incansável 
participação dos movimentos sociais. É da luta diária 
de centenas de milhares de militantes, espalhados por 
organizações que lidam em várias áreas de atuação, 
que emergem conquistas sociais valiosas.

Quero, portanto, Senhoras e Senhores Sena-
dores, relatar brevemente uma experiência que julgo 
interessante, exemplar e necessária. 

O Centro de Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades (CEERT) é uma organização não-
governamental, apartidária e sem fins lucrativos fun-
dada em 1990. 

693ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 59043 

Ao longo desses 20 anos procurou, abro aspas, 
“combinar produção de conhecimento com programas 
de treinamento e intervenção comprometidos com a 
igualdade de oportunidades e de tratamento e a supe-
ração do racismo, da discriminação racial e de todas 
as formas de discriminação e intolerância”. 

Com o apoio do Grupo Santander Brasil e da Se-
cretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), o CEERT promove todo ano, o “Prêmio Edu-
car para a Igualdade Racial: experiências de promoção 
da igualdade étnico-racial no ambiente escolar”. 

Este ano, nesta semana, em São Paulo, está sen-
do promovida a 5ª edição do Premio Prêmio Educar 
para a Igualdade Racial.

Senhor Presidente, é com muita satisfação que 
comunico a meus Pares que o Centro Educacional Fé 
e Alegria Frei Antônio, localizado em Tocantínia, é um 
dos finalistas do “Prêmio Educar”. 

Na pessoa da professora Maria Luíza Barbosa 
da Silva, que recebeu a homenagem em nome da es-
cola, dou os meus parabéns para professores, funcio-
nários e alunos do Centro Educacional Fé e Alegria 
Frei Antônio. 

Na realidade, a professora Maria Luíza ganhou foi 
o destaque, mas esta pequena escola, localizada na 
pequena cidade de Tocantínia, no interior do Tocantins, 
merece ser homenageada por todo o Brasil.

Senhoras e Senhores Senadores, a escola é re-
ferência quanto à integração étnica e cultural desde 
sua fundação, em 1957. Vale lembrar que ela atende 
alunos de 40 aldeias indígenas do município, e também 
os filhos da população carente local, em sua maioria 
negros e mulatos.

Eis uma oportunidade, Senhoras e Senhores 
Senadores, de fazer valer a Lei nº 10.639/2003, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB) e estabelece a obrigatoriedade do ensino da 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana na educa-
ção básica pública e privada de todo o País. 

A referida lei, somada às “Diretrizes Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Afri-
cana”, aprovadas em 2004, constituem um marco na 
luta pela superação da desigualdade racial no sistema 
de educação oficial brasileiro, além de representarem 
uma medida de ação afirmativa sintonizada com rei-
vindicações históricas do movimento negro.

O Governo Federal tem dado sinais nessa dire-
ção. No último dia 9, em Brasília, foi lançada a Cole-
ção História Geral da África, parceria entre a Unesco, 
o MEC, a SEPPIR e a Universidade Federal de São 
Carlos. A coleção, composta por oito volumes de 10 
mil páginas, será um verdadeiro manancial de infor-

mações para que os professores possam cumprir as 
determinações previstas na Lei nº 10.639/2003.

No jovem Estado do Tocantins já dispomos de 
algumas experiências de inclusão social e étnica bem-
sucedidas. Posso citar os municípios de Praia Norte, 
Miranorte, Goiatins, Cristalândia, Porto Nacional e, não 
por último, a minha Araguaína.

Tenho absoluta convicção de que o novo Governo 
do Tocantins, sob a liderança do governador Siqueira 
Campos, irá incentivar a diversidade em nossas esco-
las, incorporando o espírito da Lei nº 10.639/2003. 

Certamente, Siqueira Campos, um homem sensí-
vel e experiente ouvirá os movimentos representativos 
da comunidade negra de meu Estado, como o Grupo 
de Consciência Negra do Tocantins (Gruconto) e os 
agentes de Pastoral Negros — entidades nas quais a 
professora Maria Luiza exerce sua militância.

Aproveito, ainda, para desejar pleno êxito à tam-
bém professora Luiza Bairros, convidada pela Presiden-
te eleita Dilma Rousseff para ser a nova ministra-Chefe 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República. 

Tenho acompanhado a recepção de seu nome 
pelos diversos segmentos do movimento negro e sei 
que se trata de uma excelente escolha, capaz de con-
ferir dinamismo e visibilidade às causas de interesse 
das minorias.

Era o que tinha a dizer!
Muito obrigado, Senhor Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte: 

ORDEM DO DIA

1 
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 
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Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

2 
PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.

Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

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 
SUBSTITUTIVO AO 

 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 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-

RA 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 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

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

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Flávio Arns, CAS)

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, 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.

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-
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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, Rela-
tor: 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 Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

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

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

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

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

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.
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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 regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
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vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-

centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

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

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

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

33 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 

1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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

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

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

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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37 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

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

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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40 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, 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 apresentadores, locutores e 
comentaristas de programas de rádio ou televisão 
que não se afastarem de suas funções até um ano 
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos 
eletivos de exercer essas atividades.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

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

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

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

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

Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

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

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

- 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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 Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

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

55 
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 834, de 2010, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, a fim de que tenham tramita-
ção autônoma. 

56 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 

Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 

Fundamentais ao livre exercício da crença e 

dos cultos religiosos).

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 7 

minutos.)

SUPLEMENTOS “A” “B” e “C’ À PRESENTE EDIÇÃO

– Redação final do Projeto de Lei do Senador nº 188, 

de 2009-Consolidação (Parecer nº 1.732, de 2010 

CDIR). (SUPLEMENTO “A”)

Redação do vencido, para o turno suplementar, do 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 

2010 (Parecer nº 1.741, de 2010- CDIR). (SUPLE-

MENTO “B”)

– Secretaria-Geral da Mesa

– Atas de Comissões Permanentes (SUPLEMENTO “C”)
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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).

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.



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

10) FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Finalidade: Representar o Senado Federal no Fórum Social Mundial (FSM) - 2011, entre os dias 06 e 11
de fevereiro de 2011, na cidade de Dakar, no Senegal. 

(Requerimento nº 963, de 2010, do Senador Inácio Arruda, aprovado em 15.12.2010)

Número de membros: 5



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

 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  VAGO (8)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.



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

 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  VAGO (4)

RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi
Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos

Valadares  (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)

Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador 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).
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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).



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

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.



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

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).



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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
VAGO (4)  1.  Gim Argello 

PDT
Patrícia Saboya (2)  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (92,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,81,89,93,94)

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).



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.

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).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
78. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
82. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
83. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
84. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



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

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



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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,95,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,106)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,100,103)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  VAGO (23,27,56,101,102,104,105,109)

 4.  Alfredo Cotait   (DEM) (53,78,79,80,107,108)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).
109. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM) (5)

VAGO (2,7)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (6)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90,92,98,99)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,97)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (34,87,88,95,96)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (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



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

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).



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

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)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.



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

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA

(Resolução nº 14, de 2010)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery   (PSOL-PA)

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:  14/12/2010
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

(vago)5 

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) 

  

 

 
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. 
5
 O Senador Marconi Perillo renunciou ao mandato, conforme Of¤cio nÈ 00769/2010-GSMP, DSF de 17-12-2010. 



 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 

(inciso I) 
  

Representante das empresas de 

televis‘o (inciso II) 
  

Representante de empresas da 

imprensa escrita (inciso III) 
  

Engenheiro com not‡rio conhecimento 

na –rea de comunica÷‘o social (inciso 

IV) 

  

Representante da categoria profissional 

dos jornalistas (inciso V) 
  

Representante da categoria profissional 

dos radialistas (inciso VI) 
  

Representante da categoria profissional 

dos artistas (inciso VII) 
  

Representante das categorias 

profissionais de cinema e v¤deo (inciso 

VIII) 

  

Representante da sociedade civil  

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil  

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

Representante da sociedade civil 

(inciso IX) 
  

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002 

2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 
 

 

 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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             REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN 

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

Designação: 27/04/2007 
Presidente: Deputado Jos� Paulo T‡ffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12 

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12 

SENADORES
TITULARES SUPLENTES 

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17 

GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 

ALFREDO COTAIT (DEM/SP) 18 2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC) 6 16 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT 
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB 
SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT 
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS (PDT/PR) 4 

PCdoB 
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÃ NERY (PSOL/PA) 8 

DEPUTADOS
TITULARES SUPLENTES 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  

DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOUR�O (PT/AC) 

GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 

ýRIS DE ARA½JO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)14 1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ) 5  

GERALDO THADEU (PPS/MG) 9 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB/SP) ³ 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP) 1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG) 15  

                                                 (Atualizada em 18.11.2010) 
 

                                                          1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 

05.06.08. 

� Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.  

ƒ Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 

19.12.2007. 
4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o 

ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, 

tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o 

do Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008. 
8  Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008. 
9 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of. 

29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou — vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009-

GAB610-CD, de 11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177,  de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009. 
12 Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data. 
13 O  Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o do SF em 10.09.09, e filiou-se ao 

Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sess‘o do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado, conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos� An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio 

Diaz, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. nç 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09. 
15 Indicado, conforme Of. nç 067/10/LIDPV, datado de 17/03/2010,  do Deputado Edson Duarte, L¤der do PV, em substitui÷‘o ao Deputado Dr. 

Nechar, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, de 02.03.10, lidos na Sess‘o do SF de 22.03.2010. 
16 O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 

(Requerimentos nçs 702 e 703, de 2010, aprovados na sess‘o de 07.07.2010. 
17  O Senador Neuto de Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo 

de Articula÷‘o Nacional, do Estado de Santa Catarina, a partir de 05.08.2010. 
18 Indicado como titular em substitui÷‘o ao Senador Romeu Tuma, falecido em 26.10.2010, conforme Of. nç 073/10-GLDEM, do Senador Antonio 

Carlos JÂnior, Vice-L¤der no exerc¤cio da Lideran÷a do Democratas,  datado de 18.11.2010,  lido na Sess‘o do SF de 18.11.2010.  
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI 

 (Art. 6ç da Lei nç 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 

Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 

PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 

PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET � 

PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 

EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 

EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 
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__________________ 

1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidŸncia em 23.03.2010, conforme altern“ncia estabelecida na 1å reuni‘o da Comiss‘o, realizada em 18.08.2001. 

2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, datado de 23 

de mar÷o de 2010. 
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