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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 489, DE 2010
Nos termos do art. 255, II, c, item XII, do Regimento Interno, requeiro que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal também
seja ouvida com relação ao Projeto de Lei do Senado
nº 520, de 2007, além, das Comissões constantes no
despacho inicial.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Eliseu Resende, DEM-MG.
A SRA. RESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 32/10–GLDEM
Brasília, 11 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Jorge Yanai, DEM – MT, assume
a titularidade nas seguintes comissões permanentes do
Senado Federal em razão do afastamento do Senador
Gilberto Goellner para tratamento de saúde, a saber:
1) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
– CMA;
2) Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI; e
3) Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – CRA.
Como suplente nas seguintes comissões
permanentes do Senado Federal;
1) Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – CE;
2) Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; e
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3) Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do Partido Democratas no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Senador Jorge
Yanai para integrar, como titular, as Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Serviços de Infraestrutura; e de Agricultura e
Reforma Agrária; e, como suplente, as Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, nos termos do expediente
encaminhado pela Liderança do Partido Democratas,
Ofício nº 032/10-GLDEM.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo dos oradores do Período do Expediente da
sessão deliberativa ordinária de amanhã será destinado a homenagear o pensador, escritor, diplomata,
político e abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco, em celebração ao centenário de sua morte, de
acordo com os Requerimentos nºs 156, 219 e 283,
de 2010, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que o Parecer nº 7, de 2010-CN, sobre o Ofício “S”
nº 46, de 2007, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, está publicado em
avulsos e no Diário do Senado Federal de 11 de
maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que o Parecer nº 5-A, de 2010-CN, sobre o Ofício do
Congresso Nacional nº 16, de 2008, e o Parecer nº 6,
de 2010-CN, sobre o Ofício do Congresso Nacional
nº 40, de 2008, ambos da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, estão publicados
em avulsos e no Diário do Senado Federal de 8 de
maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu, do Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

27

Maio de 2010

28

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19385
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19386

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

29

Maio de 2010

30

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19387
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19388

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

31

Maio de 2010

32

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19389
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19390

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

33

Maio de 2010

34

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19391
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19392

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

35

Maio de 2010

36

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19393
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19394

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

37

Maio de 2010

38

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19395
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19396

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39

Maio de 2010

40

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19397
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19398

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

41

Maio de 2010

42

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19399
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19400

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

43

Maio de 2010

44

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19401
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19402

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

45

Maio de 2010

46

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19403
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19404

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

47

Maio de 2010

48

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19405
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19406

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49

Maio de 2010

50

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19407
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19408

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

51

Maio de 2010

52

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19409
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19410

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53

Maio de 2010

54

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19411
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19412

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

55

Maio de 2010

56

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19413
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19414

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57

Maio de 2010

58

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19415
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19416

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

59

Maio de 2010

60

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19417
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19418

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

61

Maio de 2010

62

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19419
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19420

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

63

Maio de 2010

64

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19421
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19422

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65

Maio de 2010

66

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19423
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19424

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67

Maio de 2010

68

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19425
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19426

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

69

Maio de 2010

70

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19427
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19428

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

71

Maio de 2010

72

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19429
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19430

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

73

Maio de 2010

74

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19431
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19432

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

75

Maio de 2010

76

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19433
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19434

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

77

Maio de 2010

78

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19435
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19436

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

79

Maio de 2010

80

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19437
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19438

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

81

Maio de 2010

82

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19439
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19440

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

83

Maio de 2010

84

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19441
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19442

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

85

Maio de 2010

86

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19443
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19444

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

87

Maio de 2010

88

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19445
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19446

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89

Maio de 2010

90

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19447
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19448

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91

Maio de 2010

92

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19449
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19450

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93

Maio de 2010

94

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19451
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19452

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Maio de 2010

96

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19453
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19454

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97

Maio de 2010

98

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19455
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19456

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99

Maio de 2010

100

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19457
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19458

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Maio de 2010

102

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19459
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19460

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Maio de 2010

104

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19461
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19462

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Maio de 2010

106

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19463
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19464

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Maio de 2010

108

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19465
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19466

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Maio de 2010

110

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19467
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19468

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111

Maio de 2010

112

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19469
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19470

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Maio de 2010

114

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19471
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19472

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Maio de 2010

116

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19473
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19474

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Maio de 2010

118

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19475
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19476

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Maio de 2010

120

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19477
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19478

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Maio de 2010

122

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19479
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19480

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Maio de 2010

124

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19481
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19482

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Maio de 2010

126

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19483
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19484

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Maio de 2010

128

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19485
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19486

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Maio de 2010

130

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19487
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19488

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Maio de 2010

132

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19489
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19490

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Maio de 2010

134

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19491
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19492

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Maio de 2010

136

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19493
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19494

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Maio de 2010

138

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19495
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19496

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Maio de 2010

140

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19497
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19498

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Maio de 2010

142

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19499
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19500

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Maio de 2010

144

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19501
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19502

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Maio de 2010

146

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19503
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19504

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Maio de 2010

148

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19505
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19506

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Maio de 2010

150

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19507
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19508

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Maio de 2010

152

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19509
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19510

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Maio de 2010

154

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19511
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19512

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Maio de 2010

156

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19513
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19514

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Maio de 2010

158

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19515
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19516

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Maio de 2010

160

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19517
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19518

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Maio de 2010

162

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19519
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19520

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Maio de 2010

164

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19521
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19522

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Maio de 2010

166

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19523
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19524

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Maio de 2010

168

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19525
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19526

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Maio de 2010

170

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19527
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19528

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Maio de 2010

172

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19529
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19530

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Maio de 2010

174

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19531
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19532

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Maio de 2010

176

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19533
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19534

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Maio de 2010

178

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19535
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19536

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Maio de 2010

180

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19537
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19538

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Maio de 2010

182

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19539
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19540

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Maio de 2010

184

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19541
2010

Quarta-feira 12

MAIO 2010
19542

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Maio de 2010

186

Maio de 2010
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, mensagem do Presidente
da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A mensagem que acaba de ser lida será
anexada ao processado da Mensagem nº 58, de 2010,
e vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2010
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Arquipélago do
Marajó, no Estado do Pará (UFAMPA), com
sede no Município de Breves, por desmembramento da Universidade Federal do Pará
(UFPA).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Universidade Federal do Arquipélago do Marajó, no
Estado do Pará, com sede no Município de Breves, por
desmembramento da Universidade Federal do Pará.
Art. 2º A Universidade Federal do Arquipélago
do Marajó terá por objetivo ministrar ensino superior,
desenvolver pesquisas e promover a extensão universitária, atuando nas diversas áreas do conhecimento,
em especial no Turismo, no Direito e na Medicina.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, a:
I – transferir saldos orçamentários da Universidade Federal do Pará para a Universidade
Federal do Arquipélago do Marajó, respeitadas
as mesmas atividades, projetos e operações
especiais, com respectivas categorias econômicas e grupos de despesas previstos na lei
orçamentária;
II – praticar os demais atos necessários
à efetivação do disposto nesta Lei.
Art. 4º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da universidade serão deﬁnidas em
estatuto e nas normas legais pertinentes, observado
o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
É cediço que para se estabelecer o desenvolvimento econômico e social, que é qualitativo, portanto, relacionado, diretamente com a qualidade de vida
dispensada à população, cuja meta seria, dentro de
uma equação sob o mato da equidade, a de promover
os resultados positivos aferidos com o crescimento
econômico.
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Desse modo, prefacialmente imperativo tornarse desde logo salientar o alcance e a importância que
o presente projeto irá proporcionar a um povo sofrido
que, não muito raro, não é alcançado pelas políticas
de governo. Contudo, há de se comemorar, em razão
do Governo Federal, a quando da elaboração e apresentação do documento constitui a versão ﬁnal do
Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do
Arquipélago do Marajó, deu ênfase a um plano estratégico de desenvolvimento regional, referenciado no
Plano Amazônia Sustentável (PAS), que estabelece
novos paradigmas para o desenvolvimento da Amazônia Brasileira e suas sub-regiões.
Destarte, referido Plano, veio atender a uma demanda da sociedade local, expressa na manifestação
de alguns de seus representantes, de que o Governo
Federal deveria articular uma agenda de ações imediatas voltadas especialmente à implementação de
obras de infra-estrutura, sobretudo as voltadas para o
desenvolvimento e inclusão social e cidadania.
O objetivo deste Plano é o desenvolvimento humano, integral e solidário de todo o Marajó. Portanto,
o seu centro é o homem e a mulher marajoara. Ser
mais homem passando de condições menos humanas
a condições de vida mais humanas e procurando não
somente ter mais, mas ser mais. Trata-se do desenvolvimento do homem todo e de todos os homens do
Marajó sem reduzi-lo a aspectos parciais, mas aberto
a todas as exigências da dignidade, segundo denotou
referido Plano.
Assim, valorizar o homem em sentido amplo é
proporcionar-lhe meios de alavancar a cultura, esta sim,
base fundamental para uma digna construção social.
Mas, para isso, indispensável torna-se investir nos estudos, na educação, enﬁm, proporcionar meios à população para uma acessibilidade ao ensino superior, em
face de hoje, comprovadamente, se veriﬁcar barreiras
impostas não só pela baixa renda da população local,
mas, sobretudo, por sua disposição geográﬁca, cuja
logística, por sua precária e inconteste situação atual,
demonstra ser um impeditivo de notável destaque.
Como bem denota o prognóstico do Plano em
comento, é o homem marajoara que deve merecer
atenção especial. Ele deve ser o sujeito principal do seu
próprio desenvolvimento. A sua liberdade irrenunciável
ajudada pelo estímulo, sabedoria e acompanhamento
dos técnicos deste Plano, fará de si mesmo um ponto
de partida insubstituível para a promoção humana e
autêntica libertação sem as quais não será possível
uma ordem justa e solidária no Arquipélago.
Essa emergência suscitada pelas necessidades
locais apresenta-se perfeitamente consentânea com
a legislação de regência do ensino superior, pois, nos
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termos do art. 43 da Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação –, ﬁguram como ﬁnalidades deste nível de ensino, entre outras, a formação
de proﬁssionais em diferentes áreas de conhecimento
e o incentivo à pesquisa e à investigação cientíﬁca, de
modo a desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive, bem como a prestação de serviços
especializados à comunidade.
Isto posto, inconteste a condição de que a universidade ora pretende-se criar pode, assim, na condição de formadora de proﬁssionais qualiﬁcados e de
geradora de conhecimento e soluções apropriadas à
realidade local, contribuir decisivamente para o desenvolvimento econômico e social da região, sabendo-se
que a interiorização do ensino superior público, pela via
de criação de uma universidade nos moldes propostos, pode viabilizar o acesso de estudantes, sobretudo
dos mais carentes, conforme observado acima, bem
característico da região do Arquipélago do Marajó, à
educação superior.
O benefício social a ser dado a essas comunidades viria suprir o déﬁcit expressivo de vagas na educação superior pública tão reclamada pelo Governo que
busca incessantemente meios de supri-lo. Assim, nossa
proposta, de certo contribuirá para esse processo de
acessibilidade ao ensino superior. Portanto, permitir a
interiorização do desenvolvimento socioeconômico e
a redução das desigualdades regionais sempre deve
ser meta presente em qualquer plano de governo, fato
que contribuirá, sobretudo, para o cumprimento da meta
do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em
2001, de elevar, em dez anos, a escolaridade de nível
superior de menos de 12% para 30% da população
com idade entre 18 e 24 anos.
Ter o Município de Breves como sede dessa Universidade, sem dúvida alguma é uma decisão estratégica, em razão de sua localização geográﬁca, privilegiar
o fácil acesso a todos os demais municípios integrantes
do Arquipélago do Marajó, isso sem levarmos em conta a sua condição de Município Pólo, dotado de maior
infra-estrutura à instalação e operacionalização desse
centro universitário.
Pelo exposto, é que exortamos nossos Pares ao
acolhimento do Projeto em tela, cuja importância se
confunde com os próprios objetivos a serem alcançados pelo Governo.
Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– Quero me inscrever, como primeiro que cheguei aqui,
para uma comunicação inadiável.
Quero ser testemunha também de que o nosso
Senador Efraim chegou em segundo e a nossa Senadora Ideli em terceiro, apenas como informação a
V. Exª.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
E eu o quarto, Senador Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como primeiro inscrito, para uma comunicação inadiável, Senador Mário Couto. Como
segundo inscrito, já anunciado pelo Senador Mário
Couto, Senador Efraim.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Efraim, pela ordem.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. ) – Só para agradecer ao Senador Mário Couto
pela indicação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Terceira inscrito, pela ordem, é a Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Srª
Presidente, solicito inscrição para uma comunicação
inadiável, mas já quero comunicar que o Senador
Paulo Paim gentilmente me cedeu a primeira inscrição como orador. Portanto, estamos remanejando.
Vou falar como oradora e ele ﬁcará no meu lugar na
comunicação inadiável.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Fico como quarto, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Augusto Botelho é primeiro
suplente para uma comunicação inadiável.
Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.)
– Presidente Serys, peço minha inscrição como líder,
aguardando apenas o envio da delegação pelo Líder
Mercadante.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Muito obrigada, Senador Tião Viana.
Senador Marcelo Crivella.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Senadora Serys, gostaria que V. Exª me inscrevesse
para falar como líder do PRB.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Srª Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse em terceiro
lugar para falar como líder do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O primeiro inscrito, pela Liderança do PT,
Senador Tião Viana; o segundo inscrito, pela Liderança
do PRB, Senador Marcelo Crivella; o terceiro inscrito,
pela Liderança do DEM, Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obedecendo a ordem dos inscritos, com
a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Srª Presidente, Srs. Senadores, neste ﬁnal de semana,
tomamos conhecimento de que o Presidente Lula foi
agraciado com mais um prêmio, reconhecimento pela
ação que vem desenvolvendo não só no Brasil, mas
no mundo, como principal líder no combate à fome.
Essa tem sido uma verdadeira obsessão do Presidente que, quando assumiu em 2003, disse que sairia
orgulhoso do seu primeiro mandato – depois, com a
reeleição, do segundo mandato – se garantisse que
cada brasileiro, cada brasileira tivesse o direito a três
refeições por dia.
O esforço do Presidente Lula, as políticas adotadas, as ações nas inúmeras áreas fez com que tivesse
reconhecimento não só no Brasil, onde tem uma popularidade invejável – nunca um Presidente da República, em ﬁnal de segundo mandato, teve mais de 80%
de ótimo e bom na avaliação do seu governo –, mas
também internacionalmente. As ações de combate à
fome não têm sido restritas exclusivamente à atuação
no Brasil, mas também no âmbito internacional, nos
inúmeros fóruns, nas ações concretas de solidariedade aos países afetados por catástrofes ou em situação
endêmica de fome.
Para fazer referência ao prêmio das Nações Unidas, com o qual o Presidente Lula foi agraciado, eu
gostaria de fazer referência a alguns trechos de um
artigo extremamente interessante publicado no Valor
Econômico, de autoria de Josette Sheeran, que é Diretora Executiva do Programa Mundial de Alimentos
das Nações Unidas.
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A Josette faz no artigo uma vinculação muito profunda entre as políticas adotadas de combate à fome
e a agricultura familiar. E até por uma questão de coerência, eu represento aqui no Senado da República
um Estados que tem na agricultura familiar, Senadora
Serys, um dos seus principais pilares, esteio econômico, inclusive com alguns modelos diferenciados de
produção, como é a questão dos integrados.
Os agricultores vinculados à agroindústria têm
problemas, obviamente, mas isso deu um dinamismo
e uma possibilidade num Estado como o nosso que,
por ter um relevo tão difícil, a agricultura extensiva não
teria qualquer viabilidade. Então, a agricultura familiar
tem, exatamente em Santa Catarina, esse pilar de
sustentação de boa parte da economia.
E o artigo da Josette é muito rico ao vincular o
sucesso da política de combate à fome a esta visão
estratégica do Presidente Lula de que, para fazer esse
combate, precisaria dar a segurança alimentar que só
tem possibilidade de acontecer se tiver vinculação com
a agricultura familiar.
E ela inicia o artigo exatamente se referindo à atitude do Presidente, quando, em 2003, colocou que o
seu grande troféu seria terminar a sua ação de governo,
o seu trabalho, garantindo as três refeições ao dia.
E esse esforço do Presidente já tornou o Brasil
um líder mundial no combate à fome. Tanto que, no
ano passado, a Action Lady, uma organização não governamental, posicionou o Brasil como a nação líder
na luta contra a fome. Então, não é apenas o papel
desempenhado pelo Presidente Lula, mas também o
exemplo do Brasil no cenário internacional. Infelizmente,
há milhões de pessoas, em diversos cantos do mundo,
que padecem daquele que considero um dos maiores
crimes lesa-humanidade, que é a fome.
O Programa Fome Zero, que muita gente fez
crítica, descaracterizou, desconsiderou, é um conjunto de políticas públicas: fornecimento da alimentação
a 47 milhões de crianças em idade escolar todos os
dias; fornecimento de alimentação a 12 milhões de
trabalhadores de baixa renda; política dos restaurantes populares, cuja refeição custa apenas R$1,00, é
substancialmente subsidiada; cozinhas comunitárias
que tornam possível o acesso à alimentação saudável
para as famílias e as pessoas com menor poder socioeconômico nas grandes cidades e nas periferias.
E todos esses programas se acoplam e se agregam ao Bolsa Família, que é a transferência de renda,
inteligentemente, Senadora Serys, repassada para a
mãe, a mulher, num reconhecimento, inclusive, do papel diferenciado que as mulheres desempenham no
sustento e na garantia da alimentação para os seus
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ﬁlhos. Então, é muito interessante esse conjunto de
políticas.
E o resultado, Senador Tião, que é médico, a
quem já vou, em seguida, passar a palavra, a Josette faz o link imediato com os resultados: desde que o
Fome Zero foi lançado, há quase seis anos, a desnutrição em crianças menores de dois anos diminuiu 72%
e as mortes infantis registraram queda de 47%. As
estatísticas comprovam que 93% das crianças e 82%
dos adultos que participam do Programa Fome Zero,
seja de qualquer um desses programas, têm acesso
a três refeições por dia.
Então, ouço, com muito prazer, o Senador Tião,
para, depois, poder concluir o meu raciocínio.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Agradeço o
aparte a V. Exª, Senadora Ideli. Quero apenas me associar a esse testemunho, em uma hora de reconhecimento que V. Exª faz, no Senado Federal, à justiça
que setores da sociedade global transferem ao Presidente Lula. Ele, em sua vida, nunca deixou o coração
de lado, nunca deixou a responsabilidade social de
lado e, por essa razão, como estadista, pode acolher,
estender uma rede de proteção a mais de 60 milhões
de brasileiros. Quando nós olhamos os dados, V. Exª
foca muito bem no dado da segurança alimentar. Isso
signiﬁca oportunidade de futuro a milhões de crianças
que viviam em uma condição de alto risco de viabilização de sua condição intelectual, de suas condições
mínimas de dignidade. E nós olhamos os dados, também, de 26% dos brasileiros que estavam abaixo da
linha da miséria. Esse número caiu para algo em torno
de 6%. Isso é um ato libertador de gerações inteiras
que nós estamos vivendo...
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Revolucionário.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – E revolucionário, do ponto de vista da dignidade humana. Então,
o Presidente Lula é parte da história brasileira da maneira mais elevada. Eu estive agora em um longínquo
Município da Amazônia brasileira, chamado Município
do Jordão, um querido lugar de muitos amigos, mas
completamente isolado na cabeceira do Rio Jordão,
em plena Amazônia ocidental. E, lá, em uma população
de menos de seis mil habitantes (população real), três
mil pessoas são atendidas pelo Bolsa Família. Então,
imagine V. Exª o que é o Estado se fazer presente onde
havia ausência de política de proteção social para a
comunidade. E, ali e em cada lugar pobre deste País,
vê-se um sentimento de respeito e consideração ao
que o Presidente Lula representa para as políticas
sociais brasileiras. Então, esse reconhecimento é justo e eleva o Brasil, como eleva nosso Presidente da
República.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço a V. Exª, Senador Tião Viana.
Na continuação, aqui, do artigo da Josette Sheeran, na segunda parte do artigo é que ela entra exatamente na questão da agricultura familiar. Vou fazer
a leitura, na íntegra, de um bom trecho:
No Brasil, o Fome Zero está se beneﬁciando dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Nada menos que 30% dos alimentos
utilizados nas escolas do Fome Zero vêm da
agricultura familiar, favorecendo o desenvolvimento e a economia local. Isso é muito importante, já que a agricultura familiar é a espinha
dorsal das áreas rurais brasileiras, empregando
aproximadamente 80% da mão de obra rural
do Brasil, sendo responsável por 10% do Produto Interno Bruto do País e produzindo [nada
mais, nada menos do que] 70% de todos os
alimentos consumidos no Brasil.
Portanto, há essa vinculação dos programas ao
Fome Zero, seja do Programa de Alimentação do Trabalhador, seja da merenda escolar, seja do Programa
de Aquisição de Alimentos, que é uma engenharia fantástica porque a Conab compra os produtos, estoca-os
e ainda os fornece, gratuitamente, para os órgãos, as
entidades de assistência social, para os asilos, para
as creches e para a Prefeituras, ou seja, beneﬁciando
as duas pontas: o agricultor, que tem a sua renda da
aquisição do alimento, e a área de assistência social
e escolar, que consegue fornecer um produto de bastante qualidade.
E é muito interessante quando a política vai atravessada, porque, ao mesmo tempo que o Governo
Federal, que as políticas adotadas pelo Presidente
Lula buscam fortalecer a agricultura familiar e garantir a qualidade dos alimentos fornecidos às nossas
instituições, às entidades assistenciais e às nossas
escolas, temos a prática, Senadora Serys, da terceirização. E aqui quero fazer um parêntese no artigo,
porque quando transitou pela Casa o projeto da lei da
merenda escolar, queríamos proibir a terceirização da
merenda escolar e, infelizmente – infelizmente! – o lobby pesado desse setor não permitiu.
Vou dar o exemplo contundente de Santa Catarina, em que o Estado, a rede estadual terceirizou a
merenda. Nós já temos mais de 60% das escolas estaduais com a merenda terceirizada. Qual foi o resultado
disso? Primeiro, de todas as empresas que ganharam
– todas – nenhuma é de Santa Catarina. Portanto, o
dinheiro não ﬁca no Estado, vai para fora. Segundo,
quase quadruplicou o custo da merenda. A merenda,
que custava algo em torno de R$60 milhões já está
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beirando os R$200 milhões. Foram demitidas as serventes e merendeiras que atuavam nas escolas estaduais e que ganhavam de um e meio até dois salários
mínimos. Foram todas demitidas e foram contratadas
merendeiras por, no máximo, um salário mínimo e uma
cesta básica, portanto, reduzindo o padrão salarial
dessas proﬁssionais. Por último, a qualidade do próprio
produto, porque, ao invés do produto fresco, passa-se
a ter muito mais produto industrializado.
E quanto à agricultura familiar, se essas empresas compram ou seguem a lei dos 30% da agricultura familiar, ninguém pode ﬁscalizar, porque, como as
empresas não são de Santa Catarina, nós não sabemos se, no Estado de origem, elas cumprem ou não
a legislação que torna obrigatórios os 30% da agricultura familiar.
Por isso o lobby foi tão grande, Senadora Serys,
porque, para o custo da merenda ter pulado de 60 milhões para algo em torno de 200, ultrapassando três,
quase chegando a quatro vezes mais, é que alguém
lucrou, alguém levou, e bastante. Agora, não foram
nem as merendeiras, nem as crianças e nem os agricultores familiares de Santa Catarina. Imagine o que
signiﬁcaria 30% de 200 milhões injetados na economia
da agricultura familiar do Estado de Santa de Catarina? Seria uma verdadeira revolução, porque, com o
Programa de Aquisição de Alimentos, os agricultores
já fazem uma festa, e não chega nem a 20 milhões por
ano. Imagine três vezes mais recursos?
Eu quero ainda dar um exemplo, porque há muita
gente que fala mal do Bolsa Família. Participando de
um evento envolvendo empresários no sul do Estado,
para variar, teve um que levantou e disse: “Ah, mas essa
política assistencialista do Bolsa Família, onde é que
já se viu? Fica lá mantendo a miséria...”. E um empresário, Senadora Serys – eu faço questão de registrar
– proprietário de uma fábrica de doces – vou até fazer
propaganda: Doces Áurea, que são deliciosos, é um
pouco da tradição alemã de fazer a musse – deu um
testemunho, Senador Tião: a partir do momento da implementação do Bolsa Família, que deu renda, inclusive,
para as pessoas poderem diversiﬁcar a alimentação,
que deu renda para poderem comprar outros produtos,
a fábrica “bombou”, “bombou”, “bombou”, com grande
aumento da produtividade, porque passaram, inclusive,
a vender para o Norte e o Nordeste, onde, antes, eles
nunca tinham tido mercado para venda.
Portanto, quero terminar com a frase ﬁnal da
Josette:
O Brasil tem motivos para estar orgulhoso de suas realizações dentro de casa, assim
como de sua liderança internacional. Ao trabalhar para enfrentar o desaﬁo da fome e levar
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as lições aprendidas a outros países, o Brasil
está liderando, por meio do próprio exemplo,
a luta contra a fome. Milhões de pessoas poderão cumprir a visão do Presidente Lula para
que todo mundo tenha comida suﬁciente para
alimentar-se.
Três refeições por dia para todos os habitantes
deste Planeta Terra!
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senadora Ideli, V. Exª me concede um aparte rápido?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se
a Presidente permitir.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Menos de um minuto, Presidente. É só para fazer uma
constatação. Na LDB, prega-se que a merenda deve
ser feita nas escolas e com a participação da Associação de Pais e Mestres. Esses Governos que fazem
concorrência pública e votam por uma empresa, as
pessoas têm de olhar com desconﬁança. Parece que
a coisa não é séria. Quando é sério, é para seguir a
LDB. Quem tem de decidir é a Associação de Pais e
Mestres e os professores, inclusive para adquirirem a
merenda em estabelecimentos próximos às escolas,
para reduzir os custos e melhorar a qualidade da merenda. Tenho certeza de que há algum “boi na linha”
dessa licitação do seu Estado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Falou
o segundo médico do aparte, o Senador Botelho.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Ideli Salvatti.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Mário Couto.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem,
Excelência.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem.) –
Eu queria que V. Exª, na Presidência, inscrevesse-me
para falar como Líder do Partido Social Cristão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como Líder do Partido Social Cristão, V.
Exª é o quarto inscrito para falar pela liderança.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, fui ao meu Estado e percorri alguns Municípios, Senador Mão Santa. Amanhã,
pretendo falar ao povo do meu querido Estado do Pará
o que vi e ao que assisti de perto no meu Estado, mas,

MAIO 2010
19558

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

hoje, eu quero, Srª Presidenta, falar da aprovação do
aumento dos aposentados.
Inicialmente, Srs. Senadores, quero deixar bem
claro, aqui, para todo o País – principalmente ao Presidente Lula e àqueles Deputados que votaram contra
o aumento –, que nós estamos, há muito tempo, desde
que cheguei aqui neste Senado, lutando pelos direitos
dos aposentados. Nenhum favor está sendo feito aos
aposentados deste País. Nós estamos lutando pelo
direito que não foi dado pelo Governo Lula, até hoje,
aos aposentados. A perda é a maior da história deste
País. Nunca os aposentados perderam tanto, neste
Brasil, como no Governo Lula; e é isso, Senador Mão
Santa, que nos traz a esta luta árdua.
Quando se veem, Senador Mão Santa, os R$286
milhões, agora, recentemente, quentinhos, dados à
Grécia, para ajudar a Grécia... Bolívia, Venezuela, Haiti,
e ponha país que já ganhou dinheiro deste Brasil, às
vezes sem retorno, doados, e os aposentados deste
País, empobrecidos cada vez mais.
Ora, Senador Mão Santa, preste bem atenção: o
Governo Lula concorda em dar 7%, mas não concorda em dar 7,71%. A notícia que se tem, lógico, é a de
que o Senado vai aprovar. Tenho absoluta conﬁança
nisso. Temos um Presidente do Senado que é sensível, principalmente a essa situação. Demonstrou isso
quando era Presidente deste País, o nosso Presidente
José Sarney. Não tenho dúvida de que vamos votar
imediatamente, à unanimidade, nesta Casa. Não tenho
nenhuma dúvida disso. Agora, o comentário é de que
o Lula vai vetar, simplesmente porque ele aceita 7%,
mas 7,71% o Lula não aceita. Isso é uma demonstração clara, evidente, Senador Mão Santa, de que o Lula
tem raiva dos aposentados.
Acabou a Senadora Ideli de falar desta tribuna,
há poucos momentos, que o Lula recebeu um prêmio
internacional. Parabéns: Presidente do Brasil, brasileiro
igual a nós! O prêmio é pelo combate à fome.
Pergunto àqueles que votaram para dar esse
prêmio ao Lula: será que essas pessoas que votaram
no Lula, para dar um prêmio de combate à fome ao
Presidente do Brasil, sabem que ele maltrata os aposentados e que os aposentados deste País passam
fome e miséria?! Será que eles sabiam disso ao dar
esse prêmio ao Presidente Lula?!
Ora, brasileiros, o aumento que o Presidente
Lula não quer dar soma apenas R$600 milhões. São
o 0,71%.
Os aposentados não estão pedindo favor à Pátria.
Os aposentados não estão pedindo favor ao Presidente.
Os aposentados não estão pedindo favores aos Deputados Federais. Os aposentados não estão pedindo
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favor aos Senadores. É o direito deles, consagrado na
Constituição, de que se tem de dar a eles!
Se o Presidente Lula vetar esse aumento, que
não é aquele aumento que se quer... Pode-se chamar
e apelidar isso de um “quebra-galho”, mas não vai tirar
os aposentados da miséria. E ainda há a ameaça do
Governo Federal de vetar!
A imprensa brasileira... Há horas em que não
entendo este País. Há horas em que não dá para entender este País. Como é que a imprensa brasileira
critica o aumento que tem de se dar aos aposentados? Eu li várias matérias, hoje, criticando o aumento
dos aposentados.
Ora, senhores, se a Previdência é deﬁcitária, por
que o Governo Federal não cobra daqueles que devem
à Previdência? Por que a Caixa Econômica Federal,
que é a maior devedora da Previdência, não paga a
Previdência? Os aposentados, ao longo das suas vidas, descontaram dos seus salários. Trabalharam uma
vida inteira e descontaram dos seus salários. Quantos
devem à Previdência? Qual o rombo da dívida daqueles que devem à Previdência? Quem deve?
Eu já mostrei, aqui, os devedores da Previdência. Na sua maioria, pertencem ao Governo, mas há
uma dívida de bilhões e bilhões de reais de grandes
empresas que são protegidas pelo Governo Federal.
E se sabe o porquê! Neste País, sabe-se o porquê,
mas não se consegue acabar com esse tipo de negociatas baratas, maracutaias claras e evidentes. Essas
empresas não são cobradas, essas empresas não são
perseguidas para pagar suas dívidas com a Previdência porque, mais tarde, os políticos vão bater na porta
delas! Essa é a grande realidade deste País! Vão pedir, vão ﬁcar desmoralizados, e quem paga a conta é
o aposentado brasileiro. Aí, começam a dizer que tem
rombo, que o Governo não tem condições de pagar
um aumento de 7,71% para o aposentado.
Oxalá, Presidente Lula, vais encontrar pela frente
Senadores aguerridos, Senadores que não vão parar.
O Senado tem a obrigação e o dever de fazer isso. Hás
de encontrar, pela frente, Senadores que não vão te
perdoar se tu vetares o aumento dos aposentados.
Senador Mão Santa, uma etapa muito pequena
foi vencida. Temos ainda muito que lutar, inclusive,
Senador Mão Santa, contra a injustiça de que o Presidente Lula poderá vetar esse projeto.
Presidente, eu já vou descer, mas desço com a
sensação, Presidente, de que o Presidente Lula não
é capaz de fazer isso.
Sinceramente, Presidente Lula, se Vossa Excelência determinar a sentença dos aposentados deste
País, nenhum brasileiro deve mais acreditar em Vossa
Excelência. Ouvi, atentamente, uma Senadora falar do
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Bolsa Família. Como Vossa Excelência é capaz de pegar um plano pronto do Fernando Henrique Cardoso,
aumentá-lo, melhorá-lo – é verdade, Presidente Lula
–, mostrar sensibilidade humana no seu coração, Presidente – e nesses momentos eu o aplaudi –, o que
pensar agora sobre Vossa Excelência? Como Vossa
Excelência é capaz de fazer isso, Presidente? E como
Vossa Excelência é capaz de maltratar tanto os aposentados deste País? Eu não creio, Presidente, eu não
creio que Vossa Excelência vá vetar. Eu não creio que
Vossa Excelência vá vetar um pedido de um Senador
do seu partido, um pedido de vários Senadores deste
Senado, um pedido de mais de 300 Deputados Federais, um pedido da sociedade brasileira, um pedido
daqueles que sofrem, daqueles que morrem, daqueles
que não têm remédio para tomar.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mário
Couto,...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não
acredito, Presidente Lula; só por que foram acrescidos
R$600 milhões ano? Sete por cento, Vossa Excelência concorda; 7,71% Vossa Excelência quer vetar? Eu
não acredito, Presidente! Seria o extremo da barbárie!
Seria o extremo da barbaridade!
Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mário
Couto, permita-me. Ontem, o Senador Paim e eu, apesar da ausência de V. Exª, ﬁzemos esses apelos. Mas,
veja a resposta e como funciona o Senado: Eis uma
mensagem recebida pelo Alô Senado – Secretaria de
Pesquisa e Opinião;
Dados do cidadão:
Evilásio Sette, Rua Rodeio, 175, Saguasú, Joinville, Santa Catarina; [Dá aqui o
telefone e tudo.]
Veto:
Antigamente, recolhíamos sobre 20 salários mínimos; posteriormente o teto passou
a 10 salários e o Governo, como sempre faz,
esqueceu de devolver o valor referente ao período que foi recolhido sobre os 20.
Finalmente, a aposentadoria, que seria
de 10, na prática vira 7 salários, e depois a
queda livre, os 7, em 10 anos viram 2,9 mínimos. [Atentai bem!]. Sete virgula sete por
cento (7,7%) mais 18,00 (veto anterior) seria
o aumento mínimo por ora.
Lula, plante e colha!
Velhos, sim, burros, não. Deﬁcitários?
A Previdência Social é deﬁcitária? Mesmo se fosse, o compromisso é da Nação e tem
que ser honrado.
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Quando pararem de desviar os recursos,
com certeza os compromissos poderão ser
honrados e para agregar valores, quando for
necessário, seria mais inteligente oﬁcializar
um percentual robusto das loterias, que atualmente pagam prêmios absurdos, que ﬁcam
na mão de um ou dois, enquanto a maioria do
povo vive na miséria.
Falta coerência, atitude e honestidade!
Só! Os homens que terão os seus nomes
eternizados!
Adolf Hitler exterminou os judeus e tentou
criar a raça ariana! [Eu não quero que ocorra o
que ele diz aqui com o Luiz Inácio], Luiz Inácio
da Silva – Lula, o ex-operário –, Presidente da
República, que exterminou com os velhos brasileiros e, após vestir Armani, adotou a burguesia
e esqueceu as origens! Lamentável!
Não queremos que ocorra isso com o Presidente. Está aqui o endereço todo do sofrido aposentado.
Então, entendemos, liderados por Paim, o Paim, assim
como São Francisco, o que mais se aproxima a Cristo,
foi o maior líder do Partido dos Trabalhadores que se
aproximou a Lula: ele foi líder, operário, trabalhador.
Foi secretário do Lula nas lideranças sindicais. E esse
movimento veio dessa origem. Nós o apoiamos. Nós
fomos liderados. E nós vencemos; passou ali. E eu
peço até perdão, porque chamei a Câmara dos Deputados de câmara de gás. Mas ela assim se redimiu...
Então, veio para cá e eu não acredito. Pelo contrário.
Estamos dando a última e grande oportunidade de o
Presidente Luiz Inácio sair aplaudido, ovacionado e
agradecido por aquilo que temos, que é a maior riqueza da nossa Nação, que são os que trabalharam.
Rui Barbosa está ali, e foi ele que disse: “A primazia é
do trabalho e do trabalhador. Ele veio antes, ele fez a
riqueza”. E esses merecem a primazia porque eles já
trabalharam. Então, o Luiz Inácio está ﬁcando na história. Mas eu o advirto: nós gostamos dele, é o nosso
Presidente simpatia. Recorremos até à bela PrimeiraDama, Dona Marisa. Olha, essa é a última chance de
salvação do nosso Presidente da República, para ele
não ﬁcar como um holocausto aos velhinhos aposentados que sofrem. Então, temos a convicção de que
ele não vai vetar nada não. Ele vai ser aplaudido por
todo o Brasil. O Governo de todos não pode esquecer
os nossos velhinhos e aposentados! Só por que eles
não sabem fazer greve? Agora, os funcionários federais
estão aí fazendo greve em vários setores, e os nossos
aposentados não podem fazer greve? Não. Mas ele
tem de ter o respeito da Nação brasileira.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador Mão Santa. V. Exª é um baluarte nesta luta,
luta que já ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
descer Presidenta. Quero ter o prazer de ouvir o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, quero, ainda que por meio de um aparte
ao seu pronunciamento, dirigir-me à Presidência: Srª
Presidente, Senadora Serys, por favor, os aposentados estão aqui na portaria, e sempre foi liberado a
eles que ocupassem as galerias. Então, aproveitando
este aparte ao Senador Mário Couto, já que falarei em
seguida, gostaria de pedir a V. Exª que solicitasse à
segurança que liberasse a entrada dos aposentados,
como sempre ﬁzemos nestes oito anos que estou aqui
no Senado. Na Câmara eles têm tido diﬁculdades, mas
aqui no Senado, não. Então, esse é um apelo que faço
a V. Exª para não tirar os últimos dois ou três minutos
do Senador Mário Couto, para dizer, Senador Mário
Couto, que a Câmara está com a MP guardadinha lá
– e vou falar sobre isso ainda –, não mandou para cá.
Isso é grave, muito, muito grave! Estou aqui há 24 anos
e nunca vi nada parecido com isso. Uma MP votada na
terça-feira passada e continua lá nos seus ﬁéis depositários, na Câmara dos Deputados, casualmente, essa
que trata dos aposentados e do ﬁm do fator.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vamos,
então,...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Mário Couto, um instante só.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Determino à Segurança do Senado
que permita a entrada das senhoras e dos senhores
aposentados até completar o número de cadeiras em
nossas galerias.
Está autorizado.
Continua com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero,
então, Srª Presidente, pedir a V. Exª, já aproveitando
o questionamento do Senador Paulo Paim, que possa entrar em contato com o nosso Presidente José
Sarney para que S. Exª faça um contato, ainda hoje,
com o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer,
para saber o que está acontecendo, porque estamos
esperando exatamente essa medida provisória para
votarmos aqui. Gostaria que V. Exª pudesse fazer isso
de imediato.
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Terminando, Senador Paulo Paim, passamos por
várias etapas, de muitas lutas, conseguimos o mínimo
necessário, para lhe falar a verdade, ainda não estou
tão satisfeito, quero mais, acho pouco. Mas é um ganho, Senador, é um ganho que precisamos comemorar, depois de tantas lutas com as associações, as
representações dos aposentados, com os Senadores
e com essa maravilhosa aquiescência dos Deputados
Federais em votar a favor dessa medida provisória, que
V. Exª tanto brigou e nós tanto “brigamos”.
Agora, preocupa-nos o veto do Presidente. Esta
é a minha grande preocupação, Senador Paulo Paim.
É preciso que o Presidente Lula – diga a ele –, é preciso que ele atente para uma coisa: não se pode ganhar um prêmio internacional de combate à fome se
os aposentados deste País, que são milhões, passam
fome, Senador Paulo Paim! Aqueles que votaram no
Presidente Lula não devem saber disso! Diga isso ao
Presidente Lula! Diga a ele. Ele não vai se sentir orgulhoso em receber esse prêmio. Esse prêmio deve estar
muito pesado na mão dele esta hora. Ele deve estar
dizendo a si mesmo que não merece esse prêmio. Eu
queria me orgulhar, falar aqui orgulhoso do meu Presidente, mas não posso fazer isso quando há milhões
e milhões de miseráveis aposentados passando fome
neste País, Senador. E o Presidente questiona 0,71
para poder vetar.
Senador Paulo Paim, nós não estamos pedindo
nada a ninguém. Nós estamos lutando pelo direito líquido e certo dos aposentados deste País. É o direito
adquirido. O governo tem obrigação de dar o aumento
proporcional a este direito.
Desço desta tribuna, minha Presidente, certo de
que o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai demonstrar a esta Nação a sua maldade
aos aposentados brasileiros. Aí ﬁca, de uma vez por
todas, se isto acontecer, Senador Mão Santa, sacramentado que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
não gosta... Se ele ﬁzer isso, está deﬁnido aquilo que
eu falo aqui sempre. Se ele ﬁzer isso, está sacramentado. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se vetar
o aumento dos aposentados, ele não gosta dos aposentados, ele se sente feliz em massacrar os aposentados brasileiros.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Azeredo.

204

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem.) – A minha inscrição, por favor, pela Liderança
da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está inscrito pela Liderança da Minoria
o Senador Eduardo Azeredo.
Com a palavra, pela inscrição, por cessão do
Senador Mozarildo Cavalcanti, o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado.
Srª Presidenta Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje para repercutir uma
matéria publicada no jornal O Globo, na sessão O País,
pág. 11, onde, lamentavelmente, Srª Presidenta, está
dito que, na briga política da Bahia, o Pelourinho é que
sofre. V. Exª viu, está balançando a cabeça talvez num
sinal de que tenha visto esta matéria. “Na briga política da Bahia, Pelourinho é que sofre”, esse é o título.
“Revitalizada na era ACM, a área histórica enfrenta
abandono no governo petista, que nega problemas.”
Vou falar um pouco mais sobre isso.
Na sexta-feira da semana passada, sai esta matéria no jornal A Tarde: “Insegurança no Pelourinho esvazia Hotel do Carmo”. Hotel do Carmo está instalado
no antigo Convento do Carmo, muito conhecido de todos os brasileiros. E a matéria do jornalista Donaldson
Gomes diz: “A insegurança na região do Pelourinho é
apontada como a culpada pela ocupação média abaixo de 50% no Hotel do Convento do Carmo”. Fala-se
que está vazio e que, provavelmente, esse hotel será
até fechado.
Venho lamentar essas questões que estão acontecendo na Bahia, porque é inadmissível que possamos imaginar que um legado que é da Bahia, do povo
da Bahia, do povo do Brasil, porque o Pelourinho é
conhecido nacionalmente, mundialmente, esteja sendo relegado a segundo plano. E, segundo o jornal O
Globo...
Veja bem, Srª Presidente, sempre faço questão
de vir aqui a esta tribuna trazendo matérias jornalísticas. Pode-se imaginar: “Não, o Senador César Borges
é candidato”. Sou candidato ao Senado, à reeleição;
sou candidato na chapa do ex-Ministro Geddel Vieira
Lima, do PMDB, ambos da base de apoio ao Presidente Lula; meu partido, o PR, e o PMDB apoiam a
candidatura da Ministra Dilma Rousseff. Mas, na Bahia,
temos responsabilidade com o Estado que amamos,
onde nascemos, onde temos nossos ﬁlhos, onde temos as nossas raízes. Sou homem do interior, venho
do sertão, de Jequié. O Ministro Geddel Vieira Lima
também tem todas as suas raízes, seus antecedentes,
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seus descendentes na Bahia. E veriﬁca-se uma tentativa que não posso aceitar que seja verídica.
Realmente, é difícil aceitar que se queira liquidar o
Pelourinho, que está hoje no estado que o próprio jornal
O Globo reconhece, de relativo abandono, “Casarão
em péssimo estado de conservação”, por conta de que
se deseja destruir um legado que foi uma realização
do então Governador Antonio Carlos Magalhães, que
teve essa visão, ouvindo muitas pessoas importantes da
Bahia, artistas, intelectuais, ex-prefeitos. Acho que até
o ex-Prefeito Mário Kertész teve também participação.
Ele deu a ideia ao Governador de então, o Senador
Antonio Carlos Magalhães (1991 a 1994), para fazer
a recuperação do Pelourinho. E ele fez essa recuperação com energia, com amor, com denodo. Realmente, antes do ﬁnal de seu governo, uma boa parte do
Pelourinho estava recuperada. Depois veio o governo
do ex-Governador Paulo Souto e, em seguida, o meu
governo, e nós demos continuidade à recuperação. O
Pelourinho passou a ter reconhecimento nacional e
internacional: patrimônio histórico e arquitetônico da
humanidade, patrimônio cultural da humanidade.
A situação hoje é esta que está aqui no jornal
– vou passar a ler alguns trechos –, que também foi
motivo, no próprio jornal O Globo, de um artigo do
festejado compositor baiano Caetano Veloso, que é
conhecido como polemista. Ele é um genial compositor baiano e todos nós nos orgulhamos dele na Bahia.
Ele também trouxe esse tema do Pelourinho, que está
em debate no dia a dia da Bahia.
Esse processo de revitalização, de que já contei
aqui alguns detalhes, está hoje, lamentavelmente, em
grande decadência, com o aumento da criminalidade,
com o fechamento de lojas e restaurantes, com a queda da frequência de turistas e até mesmo dos próprios
baianos, que hoje estão, lamentavelmente, Senador
Mão Santa, com medo de visitar o Centro Histórico.
Aproveito, Senador Mão Santa, para lhe mandar
um abraço dos baianos. Fazendo um parênteses no
meu discurso, eu passei o ﬁnal de semana viajando,
fui à região de Vitória da Conquista, à cidade de Tremedal, que lamentavelmente está passando sede por
falta de providências governamentais. Estive também
nas cidades de Piripá, Condeúba e Cordeiros, e lá todos me pediram que desse um abraço aqui em V. Exª,
porque assistem à TV Senado, que felizmente é muito bem vista em todo o Brasil e no interior da Bahia.
Então, trago de toda essa região um abraço a V. Exª.
Além disso, trago um reclamo da região.
Quando fui Governador, nós ﬁzemos uma estrada asfaltada, que está lá em bom estado, a BA-263,
e que parou. Parou na cidade de Condeúba e deveria ter atingido praticamente Minas Gerais, Jacaraci.
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Mas lamentavelmente parou. Os responsáveis pelo
Governo do Estado da Bahia têm que responder por
que essa estrada está parada, por que não teve seu
prosseguimento, o que seria um grande instrumento
de desenvolvimento na região.
De qualquer maneira, Senador Mão Santa, V. Exª
é muito querido no interior do Estado da Bahia pelos
seus pronunciamentos, pelos seus discursos.
Voltando ao tema que me trouxe aqui hoje, o compositor e cantor conhecido de todos, Caetano Veloso,
manifestou-se sobre o tema nesse artigo do jornal O
Globo, no qual lamenta a decadência do nosso Pelourinho e cobra providências. E, hoje, O Globo voltou
ao assunto.
Na reportagem, o jornal O Globo informa: “Em
artigo publicado no domingo, o cantor e compositor
desabafa sobre o abandono a que foi relegado um
dos mais importantes cartões-postais da cidade”. Segundo o jornal,
As críticas feitas ao modo como o governo petista vem tratando o Pelourinho encontraram eco nos setores que gravitam em
torno dele. Intelectuais, artistas, comerciantes,
administradores públicos, além de turistas e
moradores, deram a Caetano o tom da unanimidade, uma melodia que ele quase nunca
alcança.
Palavras escritas no jornal O Globo.
Pinçar aqui e ali trechos do artigo de Caetano
Veloso pode tirar suas ideias do contexto, mas acredito
que a reportagem do jornal O Globo foi ﬁel ao artigo
do cantor, que descreve a existência de um preconceito ideológico no Governo do PT na Bahia, que impede um tratamento administrativo justo e digno para
o patrimônio histórico mais importante do Brasil, que
é o Pelourinho. Por quê? Porque esse patrimônio está
associado à história política do ex-Senador Antonio
Carlos Magalhães. Imagine V. Exª.
Em certo trecho, Caetano Veloso escreveu: “O
atual governo do PT precisaria se posicionar de forma
clara, face ao legado de ACM”. ACM, como todos sabem na Bahia, é Antonio Carlos Magalhães. E por que
Caetano Veloso e todos entendem que o Pelourinho
é um legado dele? Porque essa obra grandiosa, que
recuperou o maior casario colonial da América Latina,
foi iniciada em 1991, como já disse, no seu governo.
Foi uma obra que perpassou três Governadores, entre
os quais tenho o orgulho de me incluir, Sr. Presidente.
Foram seis etapas de recuperação – deveríamos estar
na sétima – de mais de 620 imóveis seculares.
Quando deixei o Governo da Bahia, no início de
92, havia concluído a última etapa, da qual fazia parte
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o Quarteirão da Misericórdia. É, de fato, uma obra grandiosa, mas quando se deixa o Governo, a obra, sabe
muito bem V. Exª que foi Governador, passa a pertencer
ao povo. É do povo. Mas os governantes que se sucedem ﬁcam com o obrigação de continuar a reforma ou
de manter o que foi feito. É o mínimo. Ou continua, o
que deveria ser o desejável, ou pelo menos mantém,
porque ali tem dinheiro da população, dinheiro público,
portanto, passou a ser um patrimônio de todos.
No caso da revitalização do Centro Histórico de
Salvador, a obra não é apenas física, ela inclui também
a revitalização cultural, a revitalização econômica, a
segurança pública, porque as pessoas precisam acreditar no projeto. Os empresários precisam acreditar para
investir e ter retorno no seu negócio, gerando como
benefício para a sociedade milhares de empregos.
Quantos milhares de baianos foram beneﬁciados com
a recuperação do Pelourinho, pela visita de milhares
de brasileiros e de milhares de estrangeiros que foram
ver aquele belo patrimônio, aquele belo casario de todos nós, baianos.
E os frequentadores também precisam encontrar
atrações e segurança para frequentarem o local. Essa
dinâmica foi conseguida, mas aos poucos foi sendo
abandonada,...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...o
que incomoda, Sr. Presidente, a todos nós.
Na reportagem publicada hoje, O Globo conferiu
in loco, ﬂagrando um grande sentimento de nostalgia
pelo que já foi perdido. O início da reportagem mostra
bem esse clima. Está no jornal O Globo:
É tarde de segunda-feira e os termômetros do Pelourinho, no Centro Histórico de
Salvador, marcam 29 graus. Sentado ao lado
do prédio da antiga Faculdade de Medicina da
Bahia, o artista de rua e artesão Vicente Neto,
o Neto dos Bonecos, 41 anos, lamenta: – Há
seis, sete anos, com o sol do jeito que está
hoje [ontem], isso aqui ﬁcava cheio de turistas.
Mas, agora, é só um vazio.
Está na reportagem de O Globo, Sr. Presidente.
O que fazer?
O repórter de O Globo ouviu do presidente da
Associação dos Comerciantes do Centro Histórico,
Lener Cunha, o resultado de uma pesquisa na qual,
segundo ele, 97% dos mais de cem lojistas do Pelourinho se dizem insatisfeitos com a postura e o cuidado
do atual Governo com o Pelourinho.
Essa sensação de abandono da região e a falta
de atenção do Governo para com a necessidade dos
empresários também foi mostrada pelo jornal A Tar-
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de – já mostrei aqui a reportagem –: “Insegurança do
Pelourinho esvazia Hotel do Carmo”.
O centro da reportagem é o desabafo do presidente do Grupo Pestana na América Latina, Luigi Valle, que reclamou da falta de contrapartida do Governo baiano para o investimento do seu grupo no Hotel
do Convento do Carmo, um hotel cinco estrelas, que
ﬁca justamente numa das regiões do Centro Histórico.
Quem trouxe esse grupo para a Bahia fui eu, quando
Governador, Senador Mão Santa, porque o hotel que
tinha a bandeira do Meridien foi fechado, e eu não poderia deixar um hotel de quatrocentos apartamentos
fechado. E conseguimos trazer o Grupo Pestana, um
grupo português, líder de hotelaria no seu país, para
a Bahia. E o primeiro empreendimento foi o Hotel Pestana, que funciona. Mas ele foi avante, aumentou seus
empreendimentos, investiu na Bahia. O Convento do
Carmo é um deles, agora ameaçado até, quem sabe,
espero que não, de fechamento.
O empresário chega a questionar o repórter – veja
bem, Sr. Presidente –: “Você que é baiano se sente
seguro no Centro Histórico? Você não leva sua família
para passear lá nos ﬁns de semana. O turista também
não se sente seguro lá”. Quer dizer, ele aﬁrma que o
baiano não leva sua família para passar lá os ﬁns de
semana porque ele não se sente seguro.
Esse mesmo presidente do Grupo Pestana, um
dos grupos hoteleiros, como eu já disse, de Portugal,
tem outro hotel, que é o antigo Meridien, que hoje é o
Hotel Pestana, que tem uma ocupação muito maior,
porque a ocupação lá no Pelourinho é de 50%. Ninguém vai.
Minha avaliação, Sr. Presidente e Srs. Senadores
aqui presentes – já indo para o encerramento –, é de
que há uma mistura de falta de capacidade de amar
a Bahia, de governar mesmo, junto com preconceito
e alguma má vontade com a revitalização do Centro
Histórico que foi feita em Salvador, na qual muitos empresários receberam incentivo para ali se instalarem.
O próprio Caetano diz em seu artigo: “A explicação dada é que as facilitações oferecidas aos negociantes que ali se estabeleceram são artiﬁciosas”.
Ou seja, condena-se o que se fez de recuperação e
abandona-se aquilo que foi feito? É essa a forma de
tratar os recursos públicos?
O compositor parece concordar com a necessidade de apoio governamental, como escreve mais
adiante: “Não é saudável fazer com os benefícios aos
negociantes aderentes (ao Pelourinho) o que Ipojuca
Pontes fez com o cinema ao acabar com a Embraﬁlme.
Este privatismo repentino soa suspeito”.
Se há esse preconceito por parte do Governo, e
parece que há, ele é de uma grande burrice ideológi-
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ca, Sr. Presidente. Lembro que foi esse mesmo modelo
que encantou até o Embaixador de Cuba, Jorge Pérez,
quando me visitou, quando eu ainda era Governador,
e que aﬁrmou que a Bahia fez um ótimo projeto de recuperação do Centro Histórico da sua capital, e que
pode ser usado como modelo para o patrimônio de
Havana, muito parecido com o de Salvador.
Por tudo isso, gostaria de encerrar, lembrando
que se os petistas....
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...se
aqueles radicais do Governo baiano realmente se ressentem do legado do ex-Governador e ex-Senador
Antonio Carlos Magalhães e abandonam o Pelourinho
em resposta a esse legado, eles não estão prejudicando ACM, estão prejudicando a Bahia, a Bahia inteira,
a cidade de Salvador e até o Brasil, que tem respeito
pelo Pelourinho.
O preconceito contra o Pelourinho, é bom que
se diga, está matando emprego; o preconceito está
espantando turistas; o preconceito está minando a autoestima do baiano, que viu, na recuperação daquela
área, a aﬁrmação de uma origem e de uma identidade que valoriza a matriz multirracial baiana, inclusive
a matriz africana.
Por isso, o preconceito contra os empresários,
os trabalhadores e os moradores do Pelourinho não
pode ter origem em uma...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Permita-me, Sr. Presidente, concluir, para valer, agora.
Isso não pode ter origem em uma coisa que chamo burrice ideológica, Sr. Presidente. Isso é burrice!
Burrice com ideologia, para respaldar.
O Governo não poderia ﬁcar contra a Bahia mais
uma vez. O PT não poderia ﬁcar, com ﬁcou na votação da Ford e em outros episódios. Nós podemos vir
aqui outras vezes.
Quero crer que existe, por trás desse preconceito,
na verdade, uma incapacidade de governar para o bem
dos baianos, uma incapacidade de levar segurança, de
organizar a gestão do Estado. Isso é o que está por trás
desse preconceito contra o Pelourinho, Sr. Presidente.
O preconceito aí funciona como mera desculpa.
Esperando que o Governo possa tomar as providências rapidamente, agradeço a V. Exª a possibilidade
de ter levantado esse assunto, que está no jornal O
Globo e que foi, Sr. Presidente, motivo da preocupação
de uma pessoa tão importante da Bahia.
Eu, como baiano, ﬁco triste de ter de trazer esse
assunto. Gostaria de dizer que a recuperação do Centro Histórico de Salvador estava tendo continuidade,
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estava sendo ampliada. Mas, lamentavelmente, não é
essa a realidade que nós vivemos hoje na Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. César Borges,
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Bahia é a nossa mãe. Salvador foi a nossa primeira
Capital.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
No Piauí, a gratidão é maior: o nosso Saraiva, que era
baiano, em 1850, dirigiu o Piauí e criou a primeira capital
planejada do País, que é Teresina. Foi um baiano!
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, César, permita-me ensinar ao Governador da
Bahia, porque a história ensina. É um episódio que
lembra, mais ou menos, César. Júlio César, do triunvirato – Júlio César, Pompeu e Crasso –, foi impedido,
como herói, de entrar em Roma com as forças. Ele podia entrar só. De repente, atravessa o Rubicão e diz
alea jacta est e adentra. E os eufóricos do vitorioso
César quebraram todas as obras de Pompeu, que era
o administrador de Roma. Aí César tornou-se grande,
quando mandou recuperar todas as obras de Pompeu.
Então, essa é a história.
Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
peço permissão ao meu companheiro Tião Viana para
registrar que encaminhei à Mesa do Senado Federal
requerimento, solicitando que fosse enviado voto de
condolências à família de Francisco Teixeira Linhares,
falecido no dia 8 de maio de 2010, em São Paulo, aos
69 anos de idade.
Francisco Linhares, Sr. Presidente, era formado
em Ciências Contábeis, trabalhou como administrador
da Mineração Santa Elina, em Pontes Lacerda, em
Mato Grosso. Foi auditor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Novacap, até a década
de 70, quando foi para Rondônia, para administrar o
Grupo Brascan de Mineração. Devido à sua intensa
participação no setor sindical patronal, tornou-se Presidente do Sindicato dos Distribuidores de Bebidas
do Estado de Rondônia (Sindiber). Em 1999, foi eleito Presidente da Junta Governativa da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Rondônia (Fecomercio); no período de 2000 a 2004,
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foi Presidente da entidade e, por acordo dos seus ﬁliados, foi reconduzido para o período de 2004 a 2010.
Na última eleição da entidade, ocorrida recentemente,
Francisco Linhares foi reeleito para um novo período,
o de 2010 a 2014.
Os sucessivos mandatos à frente da entidade representativa de classe a que pertenceu demonstram
que Francisco Linhares era um cidadão muito querido e
respeitado por seus amigos e colegas. Ele foi também
Presidente dos Conselhos do Sesc e do Senac e, por
duas vezes, foi Presidente do Conselho Deliberativo
do Sebrae. Foi Diretor da Confederação Nacional do
Comércio (CNC) e membro do Conselho Empresarial
do Desenvolvimento da Amazônia Legal, do Conselho
de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, do Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus, do Fórum de Presidentes das Federações de Comércio da Amazônia Legal e do Grande
Oriente do Estado de Rondônia (Goer).
A Fecomercio, sob sua direção, participou de
campanhas decisivas para o desenvolvimento de Rondônia, como a das usinas do rio Madeira, Jirau e Santo
Antônio; como a da duplicação da BR-364; como a da
recuperação da BR-319, com saída para o Pacíﬁco, e
mais outras lutas do Estado de Rondônia.
Francisco Teixeira Linhares deixa a esposa, Maria do Socorro do Nascimento Leite, e uma ﬁlha. Vai,
Sr. Presidente, com a certeza de que foi um grande
exemplo de vida para seus familiares, amigos, colegas e funcionários. Sem dúvida alguma, foi uma das
pessoas de maior representatividade e signiﬁcado
para o desenvolvimento e consolidação do Estado de
Rondônia.
Portanto, em nome do povo rondoniense, levo
as condolências à família e o reconhecimento de que
Rondônia deve muito ao pai, cidadão e empresário
Francisco Teixeira Linhares.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Senador Tião
Viana.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acaba de chegar à Mesa o requerimento de V. Exª. Eu
o passo ao Secretário Executivo, Dr. João Pedro, para
que encaminhe, de acordo com o Regimento, o voto
de pesar à família do Sr. Francisco Teixeira Linhares. O
requerimento foi feito pela Senadora Fátima Cleide.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 490, DE 2010
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação de condolências à família do Senhor Francisco
Teixeira Linhares, falecido no dia 8 de maio de 2010,
em São Paulo.
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Justiﬁcação
Aos 69 anos de idade, faleceu, no último de 8 de
maio, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, capital,
o empresário Francisco Teixeira Linhares. Nascido em
Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 28 de agosto
de 1940, ﬁlho de Hernandes Lourenço Linhares e Maria
Teixeira Linhares. Formado em Ciências Contábeis, trabalhou como administrador da Mineração Santa Elina,
em Pontes Lacerda – MT. Foi auditor da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP
até a década de 70, quando foi para Rondônia, administrar o Grupo Brascan de Mineração.
Com a queda da importância da mineração em
Rondônia tornou-se empresário do ramo de bebidas.
Devido a sua intensa participação no setor sindical patronal tornou-se presidente do Sindicato dos Distribuidores de Bebidas do Estado de Rondônia – SINDIBER.
Em 1999, foi eleito Presidente da Junta Governativa
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – FECOMERCIO/RO.
No período de 2000/2004 foi presidente da entidade
e, por acordo dos seus ﬁliados, foi reconduzido para o
período de 2004/2010. Na última eleição da entidade,
ocorrida recentemente, Francisco Linhares foi reeleito
para um novo período. 2010/2014.
Os sucessivos mandatos a frente da entidade
representativa da classe a que pertenceu demonstra
que Francisco Linhares era um cidadão muito querido e
respeitado por seus amigos e colegas. Ele foi, também,
presidente dos Conselhos do SESC e do SENAC e,
por duas vezes, Presidente do Conselho Deliberativo
do Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas
do Estado de Rondônia – SEBRAE/RO. Foi, também,
diretor da Confederação Nacional do Comércio – CNC;
membro do Conselho Empresarial do Desenvolvimento
da Amazônia Legal, do Conselho de Desenvolvimento
do Estado de Rondônia, do Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do
Fórum de Presidentes das Federações de Comércio
da Amazônia Legal e do Grande Oriente do Estado de
Rondônia – GOER.
Sob a direção de Francisco Teixeira Linhares, a
Fecomercio teve participação ativa e decisiva no desenvolvimento do Estado de Rondônia. Campanhas
como as das usinas do Madeira, Jirau e Santo Antônio, duplicação da BR–364, recuperação da BR–319,
com a consequente saída para o Pacíﬁco, contaram
com a dedicação deste grande potiguar/rondoniense.
Sua contribuição não para por aí. Ele colaborou
com várias outras iniciativas importantes, entre as
quais podemos citar: criação da CredEmpresas – Cooperativa de Crédito dos Empresários de Porto Velho;
implantação do Instituto Fecomercio de Pesquisas;
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idealização do edifício sede do sistema Fecomercio.
Por seu trabalho e dedicação foi homenageado com
o título de Cidadão de Porto Velho, medalha de Mérito
Comercial da Amazônia e medalha de Mérito Marechal Rondon.
Francisco Teixeira Linhares deixa a esposa, Maria
do Socorro do Nascimento Leite, e uma ﬁlha. Vai com a
certeza de que foi um grande exemplo de vida para os
seus familiares, amigos, colegas e funcionários e que,
sem dúvida alguma, foi uma das pessoas de maior representatividade e signiﬁcado para o desenvolvimento
e consolidação do Estado de Rondônia.
Portanto, em nome do povo rondoniense, levo
as condolências à família e o reconhecimento que
Rondônia deve muito ao pai, cidadão e empresário,
Francisco Teixeira Linhares!
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senadora Fátima Cleide.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Na tribuna, como Líder...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas aí a paciência... Deixe que S. Exª fale. Depois, V.
Exª fala.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, eu queria apenas pedir que fosse feita minha
inscrição para falar pela Liderança da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pronto! O Dr. João Pedro já está fazendo a inscrição.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – E também quero somar-me ao voto de pesar apresentado
pela Senadora Fátima Cleide devido ao falecimento do
Dr. Francisco Teixeira Linhares, grande irmão, grande
amigo nosso, grande pai de família, grande empreendedor e empresário. Ele, que foi eleito Presidente, por
duas vezes, da Federação do Comércio do Estado de
Rondônia, deixa saudade tanto em seus familiares,
como em todos nós, em todos os amigos, em todos
os rondonienses. Que Deus possa guiá-lo em bom
caminho!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Mesa se associa ao voto de pesar, pela grandeza da homenagem que os Senadores de Rondônia prestam.
Na tribuna, encontra-se o Líder do Partido dos
Trabalhadores, o Senador Tião Viana, que tão bem
presidiu esta Casa num momento muito difícil! Peço
desculpa pela demora em conceder-lhe a palavra.
Tem a palavra V. Exª.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caro
Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, serei muito breve. Quero apenas que seja transcrito nos Anais
do Senado – peço a V. Exª que o inclua nos Anais do
Senado – um memorável artigo do Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, que é o Ministro Chefe da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
É matéria que diz respeito ao interesse de todos os cidadãos brasileiros e dos cidadãos deste planeta e que
trata de catástrofes ambientais, de energia nuclear e
de protocolo adicional. É tema que exige reﬂexão por
parte do Estado brasileiro, da sociedade, de todos os
intelectuais que têm preocupação com este momento
de dúvidas, de precauções e de medo em torno do que
é a evolução do aquecimento global. Diz o seguinte o
artigo, Sr. Presidente:
O acúmulo de gases de efeito estufa na
atmosfera provoca o aquecimento global e suas
catastróﬁcas consequências. Cerca de 77%
desses gases correspondem a CO2, dióxido
de carbono, resultado inevitável da queima de
combustíveis fósseis para gerar energia elétrica e para movimentar indústrias e veículos,
desde automóveis a aviões e navios. Esta é
base da economia industrial moderna, desde
a construção de uma máquina a vapor, capaz
de girar um roda, em 1781, por James Watt.
A redução das emissões de dióxido de
carbono é essencial para impedir que a concentração de gases, que hoje alcança 391 partículas por milhão, ultrapasse 450 ppm. Este
nível de concentração corresponderia a um
aumento de 2ºC na temperatura, um limiar hoje
considerado como máximo tolerável, devido ao
degelo das calotas polares e ao aquecimento
dos oceanos, o que, a ocorrer de forma gradual
e combinada, levaria à inundação das zonas
costeiras de muitos países, onde vivem cerca
de 70% da população mundial.
Todavia, desde a assinatura do Protocolo
de Quioto, em 1997, que estabeleceu metas
para 2008-2012 de redução dessas emissões
a níveis 5% inferiores àqueles veriﬁcados em
1990, a emissão de gases de efeito estufa, ao
invés de diminuir, aumentou.
Setenta por cento da energia elétrica nos
Estados Unidos é gerada por termoelétricas a
carvão e gás; 50% da energia elétrica produzida na Europa é gerada por termoelétricas a
carvão e a gás; 80% da energia elétrica chinesa
tem como origem termoelétricas a carvão, e
situação semelhante ocorre na Índia.
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Em grande medida, a solução da crise
ambiental depende, assim, da transformação
radical da matriz energética, em especial das
usinas de geração de eletricidade, de modo
a que estas venham a utilizar fontes renováveis de energia.
Muitos dos países que são importantes
emissores de gases de efeito estufa e que
teriam que transformar suas matrizes energéticas (responsáveis por 70% das emissões
desses gases) não têm recursos hídricos suﬁcientes (China, Índia, Europa etc) ou não têm
capacidade para gerar energia eólica e solar
economicamente, fontes que, por serem intermitentes (a usina eólica funciona, em média,
25% do tempo, e a solar, somente durante o
período do dia), não asseguram continuidade de suprimento, nem sua energia pode ser
armazenada. Mesmo a produção econômica
de energia a partir da biomassa (etanol e biodiesel) se aplicaria mais à substituição de gasolina e diesel em veículos do que à própria
produção de energia elétrica.
Resta, assim, a energia nuclear como solução viável para a geração de energia elétrica
em grande escala, uma vez que boa parte dos
problemas ambientais e de segurança estão
superados. A energia nuclear, que hoje responde por 20% da energia elétrica produzida
nos Estados Unidos; 75% na França; 25% no
Japão e 20% na Alemanha, é produzida, como
se sabe, a partir do urânio.
Patrick Moore, fundador do Greenpeace,
foi enfático ao declarar: ‘A energia nuclear é a
única grande fonte de energia que pode substituir os combustíveis fósseis’. Para gerar 1kW
de energia elétrica, uma usina a carvão gera
955 gramas de CO2; uma usina a óleo, 818g;
uma usina a gás gera 446g; e a usina nuclear,
4g (quatro!) de CO2.
Oitenta e um por cento das reservas de
urânio conhecidas se encontram em seis países. O Brasil tem a 6ª maior reserva de urânio
do mundo, tendo ainda a prospectar mais de
80% do seu território, e a estimativa é de que
o Brasil pode vir a deter a terceira maior reserva de urânio do mundo. Cinco companhias no
mundo produzem 71% do urânio.
O urânio na natureza se encontra em
um grau de concentração de 0,7%. Para ser
usado como combustível, esse urânio tem de
ser minerado, beneﬁciado, convertido em gás,
enriquecido a cerca de 4%, reconvertido em
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pó e transformado em pastilhas, que é a forma
do combustível utilizado nos reatores.
O processo industrial do urânio é extremamente complexo, e apenas oito países do mundo detêm o conhecimento tecnológico do ciclo
completo e a capacidade industrial para produzir
todas as etapas do ciclo. Um deles é o Brasil.
O Brasil combina, assim, a posse de reservas substanciais, e potencialmente muito
maiores, com o conhecimento tecnológico e a
capacidade industrial, além de deter a capacidade industrial que permitiria produzir reatores.
Apesar de a Agência Internacional de
Energia prever um crescimento moderado da
demanda por urânio enriquecido, o fato é que
países como a China e a Índia, com grandes
populações em situação de extrema pobreza, terão de instalar capacidades extraordinárias de usinas não poluentes para aumentar
a oferta de energia elétrica sem aumentar de
forma extraordinária suas emissões de CO2. A
China planeja aumentar sua capacidade instalada total de geração de energia elétrica em
100.000 MW por ano, o que equivale a toda
a atual capacidade brasileira [veja, Sr. Presidente, 100.000 MW por ano como demanda
reprimida na China, o que é toda a capacidade
de geração do Brasil!].
Caso os países desenvolvidos não aumentassem sua produção industrial e pudessem, assim, ser mantidos os atuais níveis de
geração de eletricidade e, portanto, de emissão
de gases, e os grandes países emergentes
também não aumentassem suas emissões
atuais de gases (e, portanto, mantivessem
sua produção atual, com crescimento econômico zero), o nível de limiar do aumento de
temperatura, 2ºC, seria atingido muito antes
do previsto, e até ultrapassado.
Assim, é urgentíssimo diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo
tempo, manter o crescimento econômico/social elevado para retirar centenas de milhões
de seres humanos da pobreza abjeta em que
vivem. Isto só é possível através da geração
de energia elétrica a partir do urânio.
Portanto, os países grandes produtores
de energia terão de mudar sua matriz energética, cuja base hoje são combustíveis fósseis, para utilizar combustíveis renováveis e
não-fósseis como a energia nuclear, que é a
única que atende aos requisitos de regulari-
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dade, de suprimento, de economia e de localização ﬂexível.
Todavia, os extraordinários interesses
das grandes empresas produtoras de petróleo,
de gás e de carvão dos países que detêm as
principais jazidas desses combustíveis fósseis:
carvão (Estados Unidos e China); gás (Rússia
e EUA); e petróleo (Arábia Saudita, etc.), e os
elevados custos de transformação de suas matrizes energéticas e de seus hábitos de consumo inﬂuenciam as considerações dos técnicos
que elaboram estimativas conservadoras da
Agência Internacional de Energia – AIE, que
prevêem o contínuo uso de combustíveis fósseis e um pequeno aumento de demanda por
energia nuclear nos próximos anos.
Apesar de tudo, a deterioração das condições climáticas e fenômenos naturais extremos
farão com que a urgência de medidas de reorganização econômica se imponha, inclusive
pela pressão dos cidadãos sobre os governos
apesar da contrapressão dos interesses das
mega-empresas. Assim, apesar daquelas estimativas modestas, o mercado internacional
para urânio enriquecido será extremamente importante nas próximas décadas, caso se queira
evitar catástrofes climáticas irreversíveis.
Certas propostas dos países nucleares,
sob o pretexto de enfrentar ameaças terroristas,
podem afetar profundamente as possibilidades
de participação do Brasil nesse mercado.
Essas propostas se caracterizam por procurar concentrar nos países altamente desenvolvidos a produção de urânio enriquecido e
de impedir sua produção em outros países, em
especial naqueles países que detêm reservas
de urânio e a tecnologia de enriquecimento.
Na maioria dos países, que não tem reservas
nem tecnologia, essas propostas não têm importância e servem apenas para criar meios de
pressão sobre os primeiros como o Brasil, que
é afetado direta e profundamente do ponto de
vista econômico e de vulnerabilidade política.
Os países nucleares procuram restringir
por todos os meios a transferência de tecnologia,
procuram impedir o desenvolvimento autônomo de tecnologia e procuram conhecer o que
os demais países estão fazendo, sem revelar o
que eles mesmos fazem. O Protocolo Adicional
aos Acordos de Salvaguarda com a Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), previstos pelo Tratado de Não Proliferação (TNP)
é um instrumento poderoso, em especial con-
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tra aqueles países onde há capacidade de desenvolvimento tecnológico, como é o caso do
Brasil. Onde não há esta capacidade, não tem
o Protocolo nenhuma importância, nem para os
que dele se beneﬁciam (os Estados nucleares)
nem para aqueles que a suas obrigações se
submetem (os Estados não-nucleares que não
detêm urânio, nem tecnologia, nem capacidade
industrial e que são a maioria esmagadora dos
Estados do mundo).
A concordância do Brasil em assinar um
Protocolo Adicional ao Acordo de Salvaguardas, que é instrumento do TNP, permitiria que
inspetores da AIEA, sem aviso prévio, inspecionassem qualquer instalação industrial brasileira que considerassem de interesse além das
instalações nucleares (inclusive as fábricas de
ultracentrífugas) e o submarino nuclear, e tivessem acesso a qualquer máquina, a suas partes e aos métodos de sua fabricação, ou seja,
a qualquer lugar do território brasileiro, quer
seja civil ou militar, para inspecioná-lo, inclusive
instituições de pesquisa civis e militares. Ora,
os inspetores são formalmente funcionários da
AIEA, mas, em realidade, técnicos altamente
qualiﬁcados, em geral nacionais de países desenvolvidos, naturalmente imbuídos da “justiça”
da existência de um oligopólio nuclear não só
militar, mas também civil, e sempre prontos a
colaborar não só com a AIEA, o que fazem por
dever proﬁssional, mas também com as autoridades dos países de que são nacionais.
O Protocolo Adicional e as propostas de
centralização, em instalações “internacionais”,
da produção de urânio enriquecido são instrumentos disfarçados de revisão do TNP no
seu pilar mais importante para o Brasil, que é
o direito de desenvolver tecnologia para o uso
pacíﬁco da energia nuclear. Esta foi uma das
condições para o Brasil aderir ao TNP, sendo
a outra o desarmamento geral, tanto nuclear
como convencional, dos Estados nucleares
(Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra), como dispõe o Decreto Legislativo
nº 65, de 2 de julho de 1998: ‘A adesão do
Brasil ao presente Tratado está vinculada ao
entendimento de que, nos termos do artigo
VI, serão tomadas medidas efetivas visando à
cessação, em data próxima, da corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação
das armas atômicas’.
Todavia, desde 1968, quando foi assinado o TNP, os Estados nucleares, sob variados
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pretextos, aumentaram suas despesas militares e incrementaram de forma extraordinária
a letalidade de suas armas, não só nucleares
como convencionais, e, assim, portanto, descumpriram as obrigações que assumiram solenemente ao subscrever o TNP. E agora desejam
rever o Tratado para tornar sua situação ainda
mais privilegiada, seu poder de arbítrio ainda
maior e a situação econômica e política dos
países não nucleares ainda mais vulneráveis
diante do exercício deste arbítrio.
Ao contrário da maior parte dos países
que assinaram o Protocolo Adicional, o Brasil
conquistou o domínio da tecnologia de todo o
ciclo de enriquecimento do urânio e tem importantes reservas de urânio. Só três países
– Brasil, Estados Unidos e Rússia – têm tal
situação privilegiada em um mundo em que
a energia nuclear terá de ser a base da nova
economia livre de carbono, indispensável à
sobrevivência da humanidade.
Sr. Presidente, veja o que diz Samuel Pinheiro
Guimarães, ex-Secretário Executivo do Ministério das
Relações Exteriores, Professor de Direito Internacional
da Universidade de Brasília, grande acadêmico, grande
intelectual, escritor de livros e, hoje, Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ele encerra seu memorável artigo, dizendo o seguinte: “Aceitar o Protocolo
Adicional e a internacionalização do enriquecimento
de urânio seria um crime de lesa-pátria”.
É um artigo memorável que leva a uma profunda
reﬂexão sobre essa crise ambiental que vive o planeta,
sob a perspectiva de darmos suporte ao crescimento
econômico-social e à redução da miséria na Terra.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que esse artigo seja
inserido nos Anais do Senado.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
CATÁSTROFES AMBIENTAIS, ENERGIA
NUCLEAR E PROTOCOLO ADICIONAL
Samuel Pinheiro Guimarães Ministro Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República
O acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera provoca o aquecimento global e suas catastróﬁcas
consequências.
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Cerca de 77% desses gases correspondem a
CO2, dióxido de carbono, resultado inevitável da queima de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica
e para movimentar indústrias e veículos, desde automóveis a aviões e navios. Esta é a base da economia industrial moderna, desde a construção de uma
máquina a vapor, capaz de girar uma roda, em 1781,
por James Watt.
A redução das emissões de dióxido de carbono é
essencial para impedir que a concentração de gases,
que hoje alcança 391 partículas por milhão, ultrapasse
450 ppm. Este nível de concentração corresponderia
a um aumento de 2°C na temperatura, um limiar hoje
considerado como o máximo tolerável, devido ao degelo
das calotas polares e ao aquecimento dos oceanos o
que, a ocorrer de forma gradual e combinada, levaria a
inundação das zonas costeiras de muitos países, onde
vivem cerca de 70% da população mundial.
Todavia, desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, que estabeleceu metas para 2008-2012
de redução dessas emissões a níveis 5% inferiores
aqueles veriﬁcados em 1990, a emissão de gases de
efeito estufa, ao invés de diminuir, aumentou.
Setenta por cento da energia elétrica nos Estados
Unidos é gerada por termoelétricas a carvão e gás; 50%
da energia elétrica produzida na Europa é gerada por
termoelétricas a carvão e a gás; 80% da energia elétrica chinesa tem como origem termoelétricas a carvão
e situação semelhante ocorre na Índia.
Em grande medida, a solução da crise ambiental
depende, assim, da transformação radical da matriz
energética, em especial das usinas de geração de
eletricidade, de modo a que estas venham a utilizar
fontes renováveis de energia.
Muitos dos países que são importantes emissores
de gases de efeito estufa e que teriam de transformar
suas matrizes energéticas (responsáveis por 70% das
emissões desses gases), não têm recursos hídricos
suﬁcientes (China, Índia, Europa etc.) ou não têm capacidade para gerar energia eólica e solar economicamente, fontes que, por serem intermitentes (a usina
eólica funciona, em média, 25% do tempo e a solar
somente durante o período do dia), não asseguram
continuidade de suprimento e nem sua energia pode
ser armazenada. Mesmo a produção econômica de
energia a partir da biomassa (etanol e biodiesel) se
aplicaria mais à substituição de gasolina e diesel em
veículos do que à produção de energia elétrica.
Resta, assim, a energia nuclear como solução
viável para a geração de energia elétrica em grande
escala, uma vez que boa parte dos problemas ambientais e de segurança estão superados. A energia
nuclear, que hoje responde por 20% da energia elétrica
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produzida nos Estados Unidos; 75% na França; 25%
no Japão e 20% na Alemanha, é produzida, como se
sabe, a partir do urânio.
Patrick Moore , fundador do Greenpeace, foi enfático ao declarar: “A energia nuclear é a única grande
fonte de energia que pode substituir os combustíveis
fósseis”. Para gerar 1 Kw de energia elétrica, uma usina
a carvão gera 955 gramas de CO2; uma usina a óleo,
818g; uma usina a gás gera 446g; e a usina nuclear,
4g (quatro!) de CO2.
Oitenta e um por cento das reservas de urânio
conhecidas se encontram em seis países. O Brasil tem
a 6a maior reserva de urânio do mundo, tendo ainda a
prospectar mais de 80% do seu território e a estimativa é de que o Brasil pode vir a deter a terceira maior
reserva do mundo. Cinco companhias no mundo produzem 71% do urânio.
O urânio na natureza se encontra em um grau
de concentração de 0,7%. Para ser usado como combustível, esse urânio tem de ser minerado, beneﬁciado,
convertido em gás, enriquecido a cerca de 4%, reconvertido em pó e transformado em pastilhas, que é a
forma do combustível utilizado nos reatores.
O processo industrial do urânio é extremamente complexo e apenas oito países do mundo detém o
conhecimento tecnológico do ciclo completo e a capacidade industrial para produzir todas as etapas do
ciclo. Um deles é o Brasil.
O Brasil combina, assim, a posse de reservas
substanciais, e potencialmente muito maiores, com o
conhecimento tecnológico e a capacidade industrial,
alem de deter a capacidade industrial que permitiria
produzir reatores. Apesar de a Agência Internacional de
Energia prever um crescimento moderado da demanda por urânio enriquecido, o fato é que países como a
China e a Índia, com grandes populações em situação
de extrema pobreza, terão de instalar capacidades extraordinárias de usinas não poluentes para aumentar
a oferta de energia elétrica sem aumentar de forma
extraordinária suas emissões de CO2. A China planeja
aumentar sua capacidade instalada total de geração de
energia elétrica em 100.000MW por ano, o que equivale a toda a atual capacidade brasileira.
Caso os países desenvolvidos não aumentassem
sua produção industrial e pudessem assim ser mantidos
os atuais níveis de geração de eletricidade e, portanto,
de emissão de gases, e os grandes países emergentes
também não aumentassem suas emissões atuais de
gases (e, portanto, mantivessem sua produção atual,
com crescimento econômico zero), o nível de limiar
do aumento de temperatura, 2°C, seria atingido muito
antes do previsto, e até ultrapassado.
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Assim, é urgentíssimo diminuir a emissão de
gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, manter o
crescimento econômico/social elevado para retirar centenas de milhões de seres humanos da pobreza abjeta
em que vivem. Isto só é possível através da geração
de energia elétrica a partir do urânio.
Portanto, os países grandes produtores de energia
terão de mudar sua matriz energética, cuja base hoje
são combustíveis fósseis, para utilizar combustíveis renováveis e não fósseis como a energia nuclear, que é
a única que atende aos requisitos de regularidade, de
suprimento, de economia e de localização ﬂexível.
Todavia, os extraordinários interesses das grandes
empresas produtoras de petróleo, de gás e de carvão
dos países que detém as principais jazidas desses
combustíveis fósseis: carvão (Estados Unidos e China);
gás (Rússia e EUA); e petróleo (Arábia Saudita, etc.), e
os elevados custos de transformação de suas matrizes
energéticas e de seus hábitos de consumo inﬂuenciam
as considerações dos técnicos que elaboram aquelas
estimativas conservadoras da Agência Internacional de
Energia – AIE, que preveem o contínuo uso de combustíveis fósseis e um pequeno aumento de demanda
por energia nuclear nos próximos anos.
Apesar de tudo, a deterioração das condições
climáticas e fenômenos naturais extremos farão com
que a urgência de medidas de reorganização econômica se imponha, inclusive pela pressão dos cidadãos
sobre os governos apesar da contrapressão dos interesses das megaempresas. Assim, apesar daquelas
estimativas modestas, o mercado internacional para
urânio enriquecido será extremamente importante nas
próximas décadas, caso se queira evitar catástrofes
climáticas irreversíveis.
Certas propostas dos países nucleares, sob o
pretexto de enfrentar ameaças terroristas, podem afetar profundamente as possibilidades de participação
do Brasil nesse mercado.
Essas propostas se caracterizam por procurar
concentrar nos países altamente desenvolvidos a produção de urânio enriquecido e de impedir sua produção
em outros países, em especial naqueles países que
detêm reservas de urânio e a tecnologia de enriquecimento. Na maioria dos países, que não tem reservas
nem tecnologia, essas propostas não tem impotência,
e servem apenas para criar meios de pressão sobre
os primeiros como o Brasil, que afetado direta e profundamente do ponto de vista econômico e de vulnerabilidade política.
Os países nucleares procuram restringir por todos os meios a transferência de tecnologia, procuram
impedir o desenvolvimento autônomo de tecnologia
e procuram conhecer o que os demais países estão
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fazendo, sem revelar o que eles mesmos fazem. O
Protocolo Adicional aos Acordos de Salvaguarda com
a AIEA, previstos pelo TNP (Tratado de Não Proliferação é um instrumento poderoso, em especial contra
aqueles países onde há capacidade de desenvolvimento tecnológico, como é o caso do Brasil. Onde
não há esta capacidade não tem o Protocolo nenhuma importância, nem para os que dele se beneﬁciam
(os Estados nucleares) nem para aqueles que a suas
obrigações se submetem (os Estados nao-nucleares
que não detém urânio, nem tecnologia, nem capacidade industrial e que são a maioria esmagadora dos
Estados do mundo).
A concordância do Brasil em assinar um Protocolo Adicional ao Acordo de Salvaguardas, que é instrumento do TNP, permitiria que inspetores da AIEA,
sem aviso prévio, inspecionassem qualquer instalação
industrial brasileira que considerassem de interesse
além das instalações nucleares (inclusive as fábricas
de ultracentrífugas) e o submarino nuclear, e tivessem acesso a qualquer máquina, a suas partes e aos
métodos de sua fabricação, ou seja, a qualquer lugar
do território brasileiro, quer seja civil ou militar, para
inspecioná-lo, inclusive instituições de pesquisa civis
e militares. Ora, os inspetores são formalmente funcionários da AIEA, mas, em realidade, técnicos altamente
qualiﬁcados, em geral nacionais de países desenvolvidos, naturalmente imbuídos da “justiça” da existência
de um oligopólio nuclear não só militar, mas também
civil, e sempre prontos a colaborar não só com a AIEA,
o que fazem por dever proﬁssional, mas também com
as autoridades dos países de que são nacionais.
O Protocolo Adicional e as propostas de centralização, em instalações “internacionais”, da produção
de urânio enriquecido são instrumentos disfarçados de
revisão do TNP no seu pilar mais importante para o
Brasil, que é o direito de desenvolver tecnologia para
o uso pacíﬁco da energia nuclear. Esta foi uma das
condições para o Brasil aderir ao TNP, sendo a outra
o desarmamento geral, tanto nuclear como convencional, dos Estados nucleares (Estados Unidos, Rússia,
China, França e Inglaterra), como dispõe o Decreto
Legislativo nº 65, de 2-7-1998: “A adesão do Brasil ao
presente Tratado está vinculada ao entendimento de
que, nos termos do artigo VI, serão tomadas medidas
efetivas visando à cessação, em data próxima, da corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação
das armas atômicas”.
Todavia, desde 1968, quando foi assinado o TNP,
os Estados nucleares, sob variados pretextos, aumentaram suas despesas militares e incrementaram de
forma extraordinária a letalidade de suas armas não
só nucleares como convencionais e assim, portanto,
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descumpriram as obrigações que assumiram solenemente ao subscrever o TNP. E agora desejam rever o
Tratado para tornar sua situação ainda mais privilegiada, seu poder de arbítrio ainda maior e a situação
econômica e política dos países não nucleares ainda
mais vulnerável diante do exercício deste arbítrio.
Ao contrário da maior parte dos países que assinaram o Protocolo Adicional, o Brasil conquistou o
domínio da tecnologia de todo o ciclo de enriquecimento do urânio e tem importantes reservas de urânio.
Só três países — Brasil, Estados Unidos e Rússia –
têm tal situação privilegiada em um mundo em que a
energia nuclear terá de ser a base da nova economia
livre de carbono, indispensável à sobrevivência da
humanidade. Aceitar o Protocolo Adicional e a internacionalização do enriquecimento de urânio seria um
crime de lesa-pátria.
4 de maio de 2010
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Ouvimos a reﬂexão do Senador Tião Viana, que
é um cientista. Ele é médico, professor, pesquisador
e fez uma reﬂexão sobre a energia nuclear, o urânio
enriquecido e a posição que o Brasil ostenta entre os
países com avanço nessa tecnologia.
Agora, um orador inscrito. O orador inscrito é
Pedro Simon.
Pedro Simon: o nome é grandeza. Pedro: símbolo
maior da Igreja de Cristo; Simon: El Libertador. Este
aqui é um só. E é tão grande o Pedro, César Borges,
que Michelângelo fez uma imagem de Pedro, achou
que atingiu a perfeição, pegou um martelo e bateu:
“Parla, Pedro”. O Brasil é tão grande que não precisa
disso. Nosso Pedro fala e é quem fala melhor hoje em
todos os parlamentos do mundo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – V. Exª
tem um grande coração, Presidente Mão Santa, mas
não é muito competente ao selecionar os bons e os
ruins. Eu posso estar nessa posição no coração de
V. Exª, mas sou mais um nesta realidade deste Congresso brasileiro.
Eu falo... Não sei, eu me vejo na televisão, eu
quero falar para o telespectador, olho para lá, mas
acho que tenho de olhar para o lado de cá...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
aquela luzinha vermelha ali, Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Outro dia,
eu me dirigia ao telespectador, mas aparecia olhando
para o lado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
ali, para a vermelhinha...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agora
mudou, agora está ali.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, a vermelhinha está à esquerda.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu quero pedir a você, telespectador, que me desculpe. Você
pode achar estranho que eu, pela terceira vez, venha
a esta tribuna para falar sobre o mesmo assunto: Ficha Limpa. É que hoje – está praticamente determinado – serão votada as últimas emendas na Câmara
dos Deputados.
O projeto, com 1,6 milhão de assinaturas, é de
iniciativa popular, tendo à frente a OAB e a CNBB. A
Câmara o recebeu, mas o deixou na gaveta. Parecia
que nada iria acontecer, mas aconteceu – justiça seja
feita ao Presidente Michel Temer e justiça seja feita
aos líderes de bancada. Eles decidiram debater a
matéria e colocá-la em votação. Deu confusão lá na
Comissão, pediram vista, e não sairia da Comissão,
mas os líderes e o Presidente Michel Temer botaram
o projeto diretamente no plenário, e ele está sendo
votado no plenário.
Foi aprovado o projeto, salvos os destaques, e,
na última terça-feira, foram colocados três destaques
que, se fossem aprovados, seriam bombas que desvirtuariam o projeto. Mas a Câmara dos Deputados se
manteve ﬁrme. Hoje, serão as últimas cinco emendas.
As informações que temos dão conta de que as emendas cairão e de que o projeto será aprovado conforme a
decisão dos líderes com o Presidente Michel Temer.
É uma grande notícia! É uma grande notícia para
um Congresso onde, ano mais ano, vai e vem, vai e
vem e nunca acontece nada. Está acontecendo: o projeto de iniciativa popular que vai dar ﬁm à impunidade
poderá ser aprovado.
Você, telespectador, está cansado de ouvir no rádio e de assistir na televisão que, na Inglaterra, o ministro tal foi parar na cadeia; que, lá na Itália, o presidente
da maior empresa italiana, a Fiat, foi parar na cadeia
porque é ladrão; que o primeiro-ministro do Japão se
suicidou por ser ladrão, por medo do processo; e que
aqui, no Brasil, não acontece nada. Isso vai acabar, vai
acabar começando como tem de começar. A partir de
amanhã, com a aprovação na Câmara e nesta Casa,
termina essa história de quem é malandro se candidatar,
eleger-se parlamentar e nunca mais ser processado.
Uma maneira de escapar da cadeia é ser Deputado,
é ser Senador, porque aí não acontece nada. Isso vai
acabar hoje, se Deus quiser! Hoje, se Deus quiser, a
Câmara terminará de votar esse projeto.
Não é o projeto ideal, não é o grande projeto,
não resolve os nossos problemas, mas é o início, é o
começo, é o primeiro passo. Se dependesse de nós,
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se dependesse de mim, eu apresentaria uma série de
emendas, porque acho que tem de melhorar muito o
que está sendo votado na Câmara. Mas não é hora
de fazer isso. Já há um acordo nesta Casa. O Presidente Sarney já assumiu compromisso com o Líder do
PSOL. Nesta Casa, falando ao microfone, o Líder do
PMDB e o Líder do PSDB já se compromissaram: nenhuma emenda, nenhuma emenda será apresentada
ao projeto da Câmara dos Deputados, será aprovado
como vier.
Isso é sinal de que nós somos totalmente favoráveis ao projeto? Não. Volto a repetir: muita coisa
nós gostaríamos de mudar no projeto, mas não é hora
de fazer isso... Se nós apresentarmos emenda, e ela
for aprovada, o projeto voltará para a Câmara. E, se
voltar para a Câmara, passará do dia 5 de junho. E,
se não for votado até o dia 5 de junho, não vale mais
para esta eleição. Por isso, preferimos votar o projeto
como veio da Câmara, para ser aprovado como veio
da Câmara, para entrar e ser valorizado no primeiro
dia e já ser aplicado nesta eleição. Que bom que isso
esteja acontecendo!
Meu amigos Deputados, V. Exªs não calculam,
andando como tenho andado, a emoção com que a
opinião pública tem acompanhado a Câmara dos Deputados. É interessante notar que eles não tinham expectativa nenhuma, não acreditavam que isso pudesse acontecer e, com o tempo, hoje eles reconhecem:
“Acho que vai dar”; “Acho que vai ser aprovado”; “Acho
que a Câmara vai aprovar”; “Acho que o Senado vai
aprovar”; “Acho que vai terminar com a possibilidade
de o cidadão com ﬁcha suja, cheio de processos, poder ser candidato”.
É o início, repito, do ﬁm do mais grave defeito,
da mais dolorosa chaga da vida brasileira: a impunidade.
A impunidade signiﬁca que quem é rico, quem
tem dinheiro, quem tem poder, quem é importante pode
fazer o que quiser e não pagar por delito nenhum. Um
Deputado, um Senador, um Ministro, um homem que
tem dinheiro, um banqueiro pega um bom advogado
e não acontece nada, não acontece nada. É pobre?
Esse pega cadeia. Muitas vezes, antes da cadeia,
morre apanhando, antes sequer de parar na Polícia,
quanto mais na Justiça.
O Estado de S.Paulo publica hoje uma matéria
muito importante. José Eduardo Dutra, Presidente do
PT, e Sérgio Guerra, Presidente do PSDB, debatem
sobre uma matéria: não deveriam os partidos políticos,
na hora de escolherem seus candidatos a Deputado, a
Senador, a Prefeito, a Vereador, não deveriam eles fazer
essa seleção? Não deveria a direção dos partidos, na
hora da convenção, quando vai escolher quais serão
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os candidatos, tirar fora aqueles que já têm ﬁcha suja,
aqueles que já têm uma vida comprometida? Diz José
Eduardo Dutra que o PT vai fazer isso na convenção.
Diz o Senador Sérgio Guerra que o PSDB vai fazer
isso na convenção. O Presidente do Partido Verde e o
Presidente do Democratas...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...deram
declaração dizendo que eles também vão fazer isso
na próxima convenção. Não sei. Aliás, falando nisso,
o PMDB bem que poderia fazer a mesma coisa. O
Presidente do PMDB, pelo menos, poderia dizer. Não
digo que ﬁzesse, mas que pelo menos desse uma
declaração dizendo que vai fazer. Eu acho que ﬁcava
bem. Talvez seja porque o Líder já tenha uma ﬁcha
tão compromissada que complique a vida dele... Mas
deveria fazer.
Nesse sentido, quero mostrar aqui um projeto
de lei, de 2005. É 9.096 o número do projeto, de 19
de janeiro de 1995. Apresentei esse projeto aqui, no
Congresso.
§ 2º O estatuto [do partido] poderá prever
a possibilidade de impugnação de candidatura
a cargo eletivo majoritário [ou não], por parte
de qualquer ﬁliado ao partido, mediante representação fundamentada onde se apontem os
motivos capazes de tornar o interessado incompatível com a honra, a dignidade e o decoro do cargo, ou ainda em razão de prática
de ato de improbidade administrativa.
Esse projeto, que já tem o voto favorável do Relator, mas ainda não foi votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – já faz cinco anos –, prevê
exatamente isto que os Presidentes dos partidos estão
querendo: que o partido faça a seleção; que, na hora
da convenção, a gente faça a escolha de quem pode
e de quem não pode, de quem tem ﬁcha limpa e de
quem não tem ﬁcha limpa.
Mas, de qualquer maneira, com todo o respeito,
eu acho que hoje nós vamos começar a discutir a matéria. Se a Câmara aprovar hoje, nem que seja à meianoite, um grupo de Senadores está preparado para ir
ao Michel Temer, Presidente da Câmara, pedir que ele
remeta o projeto imediatamente a esta Casa. Se vier a
esta Casa e amanhã chegar aqui, estão preparados –
e os líderes, de acordo – para ir ao Sr. Presidente do
Senado, José Sarney, pedir que ponha imediatamente
em discussão e que venha ao plenário para ser votado.
Vindo ao plenário para ser votado, nesta semana ele
entrará em vigor. E, entrando em vigor nesta semana,
eu não tenho nenhuma dúvida de que estamos iniciando uma nova era na política brasileira.
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No momento em que cada um de nós responder
pelos seus atos, no momento em que o parlamentar tiver
cara branca e aberta para olhar para o cidadão brasileiro, no momento em que o mandato não servir para
esconder nenhuma vigarice de quem quer que seja, nós
vamos viver uma etapa diferente, uma nova realidade
na vida deste País. E aí nós vamos entender.
Eu tenho dito, e repito pela milésima vez, que o
norte-americano não é mais moralista do que nós, nem
o inglês, nem o francês, nem o chinês, nem o japonês.
Lá, a legislação é dura, é muito dura. Corrupção acontece, atos errados acontecem, mas o cidadão paga o
preço. Paga! No Brasil, não. Não paga nada. Isso pode
mudar hoje, Sr. Presidente.
Os senhores não calculam a emoção e a alegria
que eu tenho ao ver esse projeto sendo votado. Os
senhores não calculam a importância para mim, o que
signiﬁca o dia de hoje. Queira Deus, na sua bondade,
inspirar os parlamentares brasileiros para que eles
tenham a competência de afastar alguns que querem
boicotar o projeto, alguns que não querem ver esse projeto ser aprovado! Queira Deus que ele seja aprovado
hoje lá na Câmara; nesta semana, aqui, no Senado;
no ﬁnal da semana, que o Presidente Lula o sancione;
e, semana que vem, que entre em vigor!
É uma nova realidade. Nós vamos veriﬁcar que
estaremos...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...vendo o
início de uma nova sociedade. (Fora do microfone.)
Eu tenho dito que o mal, a desgraça, a origem de
todos os males da vida brasileira se chama impunidade. Não adianta roubar, fazer vigarice, malandragem,
picaretagem, e não acontecer nada.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pedro Simon, primeiro, quero parabenizar V. Exª por ter,
já pela terceira vez, como V. Exª falou, abordado esse
tema, que interessa a toda a Nação; um tema de muita
responsabilidade; um tema de muita importância para
a Nação. É histórico. Será um momento histórico no
Parlamento brasileiro.
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Espero que
esta Casa possa aprovar o projeto por unanimidade,
Senador Pedro Simon. Será muito ruim para o Senado brasileiro se nós tivermos voto contra esse projeto.
Muito ruim! Por isso, eu quero aqui aproveitar o discurso de V. Exª – brilhante – nesta tarde, e externar o
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meu voto antecipado. Eu vou votar a favor do projeto,
vou defender, na tribuna, o projeto e farei, na quintafeira, uma ratiﬁcação das suas palavras na tribuna
deste Senado. É um momento ímpar para que este
Parlamento, para que todos os políticos brasileiros
mostrem à Nação...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – ...que não comungam com crimes, com arbitrariedades. A população
brasileira, com certeza, vai aplaudir a aprovação desse
projeto. Parabéns, Senador Pedro Simon!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço a gentileza do aparte de V. Exª. Eu não me lembro, nos meus 50 anos de vida parlamentar, de ter
subido a uma tribuna para, três vezes seguidas, falar
sobre o mesmo assunto. Três vezes seguidas – terça
da semana passada, quinta da semana passada e hoje
–, eu estou falando sobre o mesmo assunto. É que é
muito importante.
Eu me atrevo a dizer a você, que está assistindo
à TV Senado, que desligue a TV Senado e vá ligar a
TV Câmara. Vá acompanhar a TV Câmara, que está
discutindo agora, e mande mensagem. Mande mensagem para o seu Deputado, para quem você conhece,
dizendo que você está olhando e cobrando...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...o voto
dele. (Fora do microfone.)
Seria muito importante que agora nós estivéssemos concentrados. Eu vou para o meu gabinete e
vou assistir à TV Câmara. Depois, vou lá, ao plenário,
assistir à votação.
Hoje é um dia muito importante. Eu digo, da altura dos meus 80 anos: é um dos dias mais importantes
da vida do Parlamento. Começa aqui terminar com a
impunidade. Começa aqui selecionar o que está certo e o que está errado. E, depois disso, nós podemos
trazer a moral e a ética para toda a sociedade.
Não podemos ter duas morais, nem duas éticas,
nem duas leis. Uma para nós, os parlamentares, os
ministros, os banqueiros, os que têm dinheiro. Esses
pegam um bom advogado e não acontece nada. Podem matar, roubar, fazer o que bem quiserem, e não
acontece nada.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Outra
para os coitadinhos, os ladrões de galinha. Esses, às
vezes não pegam nem a Justiça. Apanham da polícia
e resolvem lá.
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Para nós cobrarmos, temos que dar o exemplo.
Para nós darmos o exemplo, temos que começar em
casa.
Que Deus inspire os Deputados para que eles
tenham coragem, fé e ﬁrmeza para votarem o pouco
que falta!
Tenho certeza de que nós, aqui, faremos a nossa parte.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora, alternando, conforme o pacto que
ﬁzemos, o Senador Paulo Paim, que falará para uma
comunicação inadiável.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Fora do
Microfone.) – O próximo para comunicação inadiável
sou eu.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – V. Exª poderia
me dizer como está a inscrição das lideranças?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Oh! Desculpe-me! Houve um engano. O Efraim chegou
antes. Eu já tinha concedido ao seguinte. Foi um equívoco, porque V. Exª deu um documento de líder.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Fora do
Microfone.) – Eu falarei depois como líder? Eu quero
saber.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Fala! Não é o Montesquieu, o espírito da lei? Houve
um equívoco. Foi meu mesmo, porque ele acabara de
chegar, e V. Exª é um líder. Desde que eu cheguei aqui,
eu só vejo em V.Exª a imagem do líder.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Fora do
Microfone.) – Terei o maior prazer em ouvir o Senador
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi Presidente da Câmara Federal, sempre foi o meu
líder aqui, e eu...
Senador Paulo Paim. O Senador Paulo Paim...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem. A ordem da inscrição pela
liderança, por favor, como é que está?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Marcelo Crivella está inscrito como líder. Aí tem Paulo
Paim.
V. Exª está inscrito. V. Exª tem a virtude da paciência. É o representante de Deus aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero começar por onde terminou o Se-
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nador Pedro Simon: que Deus abençoe a Câmara dos
Deputados, que vote lá o Ficha Limpa. Mas que Deus
abençoe também esta Casa. Que o Senado Federal,
que nunca faltou aos aposentados e pensionistas,
não falte a eles neste momento histórico, onde as
suas vidas estão em jogo. Nós já votamos aqui, por
unanimidade, o ﬁm do fator e o reajuste integral para
os aposentados.
Sr. Presidente, eu estou há 24 anos aqui no Congresso e nunca vi algo semelhante ao que está acontecendo. A Câmara dos Deputados votou a Medida
Provisória 475, que inclui o que o Senado já votou: o
ﬁm do fator, com alguma alteração, e o reajuste dos
aposentados de 7,7%. O prazo vence no dia 1º de junho
e, de terça-feira passada até hoje, a MP não chegou
aqui no Senado! Não chegou ainda no Senado!
Confesso a vocês que, num primeiro momento,
até pensei que alguém poderia ter sequestrado a MP
475, algum sequestro relâmpago, e ela desapareceu
entre a Câmara e o Senado. Daí me disseram: “Não, não
houve sequestro”. Até porque, se houvesse sequestro
relâmpago, ela chegaria aqui com rapidez.
Depois me disseram que era muito distante o
Salão Verde do Azul, que há um vidro de quase um
centímetro que separa as duas Casas. Também me
disseram que não foi o problema do vidro, mas a MP
não chega aqui.
Por ﬁm, achei que tinham perdido; quem sabe,
quem trouxe a MP a perdeu no caminho, mas me disseram também que não foi isso.
Depois me disseram que pode ter acontecido um
blecaute total no sistema de computação da Casa, de
Brasília, e quem sabe do Brasil, e por isso a MP não
chega aqui, mas daí me disseram que também não
foi isso.
Depois fomos descobrir, depois de muita procura,
que a MP estava depositada na Câmara dos Deputados
e não tinha sequer sido remetida para cá.
Sr. Presidente, quero, mais uma vez, apelar a V.
Exª, Senador Mão Santa, que ligue para o Presidente
Michel Temer e que mande para cá a medida provisória
que garante os 7,7%, já votada uma semana atrás e
também aquela que trata do fator previdenciário.
É inadmissível tanta enrolação. O Senado vai ter
que votar, não tem volta! Senador Mão Santa, essas
galerias aqui estão lotadas de homens e mulheres de
cabelos brancos. Eles estão dispostos a ﬁcar aqui e
não vão sair daqui sem que a MP chegue hoje nesta
Casa. Ou a MP chega ou a gente ﬁca aqui pelo tempo
que for necessário.
Eu faço um apelo a V. Exª. Eu estou aqui com o
Warley, que é o presidente da Cobap, acompanhado
do Padre Jeová; está aqui, também, o presidente da
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Associação dos Aposentados de Quamaquã, enﬁm, de
diversos Estados. Eles não querem ﬁcar aqui todo o
período, mas nós não vamos admitir que essa MP não
seja lida hoje. Vão ter de ler hoje. Vão ter de ler ou vão
ter de mandar a segurança fazer com que todo mundo
saia das galerias e nos retirar do plenário.
Não se entende isto, Senador Heráclito Fortes:
uma MP votada há uma semana não é lida pela Mesa!
A culpa é da Mesa? A culpa não é da Mesa. A culpa é
da Câmara dos Deputados, que não remeteu, ainda,
a MP para esta Casa.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, eu quero
aproveitar este minuto, ainda, para dizer a V. Exª que,
ontem, eu apresentei, aqui, dados, números, demonstrando que é bobajada o que estão falando: que vai
quebrar a Previdência por causa do 0,7, que signiﬁca
600 milhões/ano, e por causa do fator previdenciário,
que signiﬁca um bi/ano.
Além desses outros dados que já mostrei, fui,
agora, ao Orçamento. Segundo o Anexo IV de Metas
Fiscais da LDO: renúncias previdenciárias para 2010,
R$18,9 bilhões; previsões de renúncia para 2011,
R$18,6 bilhões de renúncia para...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... 2012,
R$20,3 bilhões renúncia para o ano subsequente,
R$22,4 bilhões.
Sr. Presidente, não se trata, essas renúncias,
de procedimento ilegal, porque o Congresso vota. Se
é legal, pelo menos não tirem da Seguridade, não tirem da Previdência esses bilhões e bilhões de reais.
Depois, eu tenho de ouvir, ainda, alguns falarem, em
jornais: “Ah, mas isso é um gasto de R$175 bilhões.”
Desculpem a expressão: só se é na casa da nona, com
todo respeito às nossas idosas. Cento e setenta e cinco bilhões de reais. É de R$1 bilhão e 600 milhões o
total – R$1 bilhão do fator/ano e 600 milhões do 0,7,
que está sendo tão polêmico.
Eu peço que desmintam os meus números. Apresentem-me os números verdadeiros! Com todo respeito, eu dizia, ontem, que ouvi alguém, candidato a
Presidente da República, dizendo que vinha aqui para
debater. Que venha, que traga os números que entende verdadeiros. Estou, aqui, inteiramente à disposição
e dou o discurso de ontem, dou o de hoje e dou o de
amanhã, antecipadamente, para que faça a defesa.
Sr. Presidente, sei que o tempo é pouco e quero
terminar, mas quero dar este dado: de 2001 a 2009,
contabilizamos um montante acumulado de mais de
R$100 bilhões de renúncias na Seguridade. Cem bilhões! Por isso, é claro, tem uma pressão enorme para
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não deixar aprovar o reajuste para o aposentado, porque alguém está ﬁcando com esses R$100 bilhões.
Comentam: “Ah, querem garantir para o aposentado R$1 bilhão e 600 milhões...”
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Paulo Paim, esse número astronômico, quem começou a
inventar – isso é uma invenção – foi o ex-Ministro da
Previdência José Pimentel. Lembra V. Exª quantas vezes
ele repetiu esse número em reunião conosco? Várias
e várias vezes. Eu faço uma pergunta, hoje, a V. Exª,
para deixar à Nação, uma pergunta que a Nação quer
saber: quais são os devedores da Previdência?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É só publicar a lista, porque todo mundo ali consta.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pronto! Eu já
li da tribuna. Eu já li, por duas vezes, da tribuna deste
Senado! Quanto devem à Previdência? Não precisa
receber tudo, Senador Paulo Paim, para ter dinheiro
para pagar, por 20 anos, R$1 bilhão e 600 milhões. Para
pagar por 20 anos! É só receber o que devem!
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Por que não
recebem? Por que não recebem, Senador Paulo Paim?
V. Exª sabe quem mais deve à Previdência? A Caixa
Econômica Federal, Senador Paulo Paim. É só a Caixa pagar, Senador Paulo Paim. O problema, Senador,
é que se criou, nesta Nação, criou-se, nesta Nação,
algo contra os aposentados. Tudo que é para facilitar
a vida, o direito do aposentado, se nega nesta Nação!
Não sei quem foi o inventor disso aí. Se já morreu,
deve estar no inferno, Senador. Se já morreu, deve
estar no inferno! E, se não morreu, quando morrer vai
direto para o inferno, Senador! Parabéns, Senador,
pela nossa luta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, eu vi, também, publicações dizendo: “Ah,
tem duas MPs na frente, não dá para votar. Ah mas,
tem o pré-sal”. Não, senhores,...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... todas
as MPs que estão na frente da MP dos aposentados
vencem no dia 1º de junho. Consequentemente, não
há nenhum instrumento regimental que proíba que a
medida dos aposentados seja votada em primeiro lugar e depois venha a discussão do pré-sal.
Então, que ninguém venha com discursos esfarrapados, dizendo que não dá para votar devido a isso.
Não dá se o Senado não quiser. O Senado, se quiser,
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vota, sim, hoje ainda, hoje à noite. Se houver vontade
política, lida a MP, em acordo, como foi no passado,
se vota a MP que trata do reajuste do aposentado e,
também, do fator.
Alguém diz, e vou passar, Senador Alvaro Dias: “Ah,
mas pode ser vetada”. Esse é um outro problema. Nós
vamos trabalhar contra, naturalmente, mas nós temos de
cumprir a nossa parte. Nós cobramos aqui, durante um
ano e meio, da Câmara dos Deputados que a Câmara
votasse o que nós votamos. Enﬁm, a Câmara...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... votou.
Demorou, mas eu acho que, hoje, eles mandam para
cá, e nós podemos votar.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Paulo Paim, apenas para conﬁrmar o que diz V. Exª, regimentalmente, a medida provisória vem à frente da
urgência constitucional. Portanto, antes de se votar o
pré-sal, nós temos o dever de votar essa proposta que
vem da Câmara, que é uma medida provisória que diz
respeito aos aposentados. Portanto, esse argumento
não pode prevalecer. Há prioridade em relação às medidas provisórias.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Alvaro Dias.
Senadora Rosalba Ciarlini.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Paim, eu gostaria só de reaﬁrmar o que já tenho dito
muitas e muitas vezes: a prioridade que devemos dar
exatamente à aprovação dos projetos que falam dos
aposentados. Então, que, realmente, esses sejam prioritários. Depois de tanta luta,...
(Interrupção do som.)
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ... de tanta
espera, de tanta reunião e de tantos e tantos acordos
desfeitos ou não, foi votado na Câmara e, agora, volta
ao Senado. Aqui, precisa ser, urgentemente, aprovado. Os aposentados não podem mais esperar. Tem
de cair o fator, temos de ter o reajuste, que ainda não
é o ideal mas é menos injusto. Por isso, quero dizer
e reaﬁrmar ao Brasil a minha posição em favor dos
aposentados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, eu vou concluir. Cumprimento, também,
a Senadora.
Eu estou muito tranquilo, porque ouvi, aqui, a
fala de líderes de diversos Partidos e todos disseram
para mim, aqui, na tribuna, que era questão fechada,
no Partido, garantir a votação do reajuste dos aposentados e essa mudança no fator. Quero só lembrar
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que a Câmara atenuou o fator. A nossa era mais dura,
Senador Mão Santa.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
concluir, quero dizer que a nossa era mais dura. Era a
média das últimas 36. A Câmara, a pedido de setores
que pensavam diferente, botou a média das 80 maiores contribuições, o que ﬁcou mais, eu diria, palatável.
Também a nossa, em matéria de reajuste, era 100%
do PIB. Na negociação, nós concordamos – e nós
estivemos lá e assumimos a responsabilidade – com
80% do PIB. Então, quem votou mais não tem sentido,
agora, não votar menos! Agora, se me dissesse: “Eu
não aceito menos porque quero mais”. Bom, aí é outra
discussão. Mas alguém diz: “Nós, que votamos mais,
agora, não queremos votar menos, porque queremos
menos ainda”. Não acredito Não acredito que ninguém
fará isso aqui no Senado da República.
Então, estou muito tranqüilo. Vi questões fechadas
no sentido de o projeto ser votado na maioria dos Partidos, como foi na primeira vez, há um ano e meio.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, ligaram-me
aqui – eram duas ligações – atendi a uma ligação, que
falou pelos dois – o Warley e o Paulinho do PDT, que
me disseram que, enﬁm, a Câmara esta mandando
para o Senado, agora à tarde, a Medida Provisória.
Espero que seja verdadeiro, porque me prometeram
isso – alguém lá na Câmara – na quinta e na sexta-feira
da semana passada. Se isso é verdadeiro, Senador
Mão Santa, peço a V. Exª que caminhemos, por escrito,
um requerimento de preferência, para que seja votada
a primeira Medida, a de nº 475, àquela que trata do
reajuste dos aposentados e também do ﬁm do fator
previdenciário. Estou muito tranqüilo ao ver que a Casa
vai votar, como já votou há um ano e meio, a favor dos
aposentados e dos 40 milhões de assalariados, aqueles que estão nas fábricas trabalhando – celetista, que
é beneﬁciário e...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –...previdenciário –, aliás, V. Exª, Senador Mão Santa, inclusive,
o Relator do reajuste dos aposentados, e, no mínimo,
Senador Valdir Raupp, V. Exª foi o Relator.
Era isso.
Agradeço...
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador, em
30 segundos eu posso fazer-lhe um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estes 30
segundos são de V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador
Paulo Paim, já falei aqui, por diversas vezes, que é
muito difícil votar contra um projeto de V. Exª. V. Exª,
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mais do que ninguém, conhece a vida dos aposentados e dos assalariados, porque, desde o inicio de sua
carreira política, V. Exª briga – tudo começou no Rio
Grande do Sul até a Câmara Federal e agora aqui no
Senado Federal – por melhores salários, melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, é muito difícil para nós – e V. Exª que é um Senador do Partido
do Presidente da República, do Presidente Lula, que
é um homem sensível a essas causas –, da Bancada
do PMDB, que é da base aliada do Governo, V. Exª
também é do Partido do Governo, votar contra esse
projeto, até por que entendemos que é preciso melhorar a vida dessas pessoas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeçolhe, Senador Valdir Raupp.
Como disse, a minha última fala é a sua fala, que
representa a fala do PMDB.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as galerias
desta Casa ainda têm condições de abrigar mais 40
aposentados. Temos, lá embaixo, cerca de 40 aposentados, os quais a Segurança não quer deixar entrar,
dizendo que não há lugar. Mandamos agora, por precaução, observar, e a informação que nos chega é de
que tem mais de 40 lugares ainda vagos. Eles querem
esperar que V. Exª, tão logo chegue a medida provisória, que foi aprovada na Câmara, possa anunciar,
desse microfone – e V. Exª faz parte desse grupo que
lutou desde o início por essa vitória –, eles querem que,
daqui a pouco, V. Exª possa anunciar, pelo microfone,
que a medida provisória chegou a esta Casa. É o que
eles querem nesta tarde, nada mais que isso.
Então, peço a V. Exª que mande observar; se
não tiver mais lugar, perdoem-me, mas, se tiver, por
favor, permita que os 40 aposentados velhinhos, que
estão lá embaixo em pé, possam entrar para sentar
nas galerias e esperar o anúncio de V. Exª da chegada
do projeto neste Senado.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem,
Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pedimos que seja atendido na medida da segurança
dos próprios aposentados. Eles têm um lugar certo,
cativo no nosso coração.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O chefe da Segurança tem essa sensibilidade para
este momento de dedicação que temos para os aposentados.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro
Dias.
Temos também um orador inscrito, que é o Senador Papaléo Paes.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, Srªs
e Srs. Senadores, as lideranças indígenas de vários
Estados também se encontram em Brasília e estiveram
hoje, pela manhã, em meu gabinete, tratando do polêmico Decreto nº 7.056, que reestruturou a Funai.
Esses líderes indígenas aﬁrmam que não foram
ouvidos. Que o Governo impôs uma reestruturação
sem ouvi-los. Estão percorrendo verdadeira via-crúcis
desde janeiro, vindo a Brasília diversas vezes, tentando reverter o desmantelamento imposto por essa
reestruturação do Decreto nº 7.056. O Decreto foi assinado pelo Presidente Lula, no dia 28 de dezembro
passado, sem qualquer debate com os interessados,
com os indígenas especialmente.
Portanto, amanhã, teremos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos – e esta é a
razão da questão de ordem: alertar às Srªs e aos Srs.
Senadores – para debater o tema, com a presença de
lideranças indígenas, que se encontram em Brasília.
Esperamos que, desse debate, possa surgir um alerta
ao Governo na expectativa de que se repense essa
reestruturação, que, segundo as lideranças indígenas,
desmantelou toda a estrutura da Funai no País.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Com a palavra – e já está na tribuna – o Senador
Papaléo Paes. S. Exª representa o PSDB do Amapá.
Peço-lhe desculpa pela demora.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Quero, antes de iniciar o meu pronunciamento,
que é extremamente importante para o meu Estado,
fazer uma saudação especial a todos os aposentados
e aposentadas e aos seus familiares que estão aqui
presentes.
Quero dizer aos senhores e as senhoras que,
ainda há pouco, ouvimos o Senador Paulo Paim. A realidade sobre o que fala S. Exª deixa-nos, sem dúvida
alguma, a certeza de que não teremos nenhum embaraço em aprovar aquilo que as senhoras e os senhores
têm como merecimento. Não é como se vê, em notícias
mal fundamentadas, que os parlamentares estariam
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dando benefícios com o dinheiro do povo. Somos todos povo. Esquecem-se de que os aposentados e as
aposentadas estão com seus salários defasados, estão
em um dos momentos mais difíceis de suas vidas, porque, além de terem suas obrigações próprias na área
da saúde, principalmente, têm outras obrigações com
seus netinhos, com suas netinhas, sem contar com as
obrigações com os ﬁlhos, tendo em vista a diﬁculdade que eles têm de conseguir emprego. Os senhores
ﬁcam, portanto, sobrecarregados. Então, nada mais é
do que um merecimento. Um Governo que faz tantos
investimentos, que criou tantos cargos públicos, que
reajustou tantos cargos de conﬁança, que gastou,
como no ano passado, R$8 bilhões em propaganda
do serviço público, não poderia jamais sequer esboçar qualquer sentimento negativo contra o reajuste de
7,7% que os senhores vão receber.
Eu digo, Senador Paim, que esse reajuste, tratando-se de percentual, é injusto sim, merecia muito
mais. Mas há um simbolismo: realmente ele nos dá o
alento, dá-nos a esperança de que a defasagem dos
salários dos senhores e das senhoras vai se recompor
ao longo dos anos, como foi feito com a questão relacionada ao salário mínimo. Como sempre nos diz o
Senador Paim, quando se falava em US$100.00 para
o salário mínimo, era uma chiadeira geral, sob a alegação de que se quebrava tudo de uma vez só. Agora, quando falamos de uma recomposição das perdas
dos aposentados, a mesma coisa acontece, faltando o
bom-senso de sabermos que se vai causar algum tipo
de rombo, como eles dizem, na Previdência. Então,
que eles consertem outros rombos que estão dando
no caixa da Previdência e nos deixem numa condição
de pagarmos os aposentados, sem colocar nas costas
dos aposentados todas as mazelas relacionadas ao mal
direcionamento, à má gestão da Previdência Social.
Então, ﬁca aqui minha mensagem aos senhores
e às senhoras.
Esta Casa aprovou aqui por unanimidade e tenho
certeza de que aprovará o projeto vindo da Câmara
também por unanimidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a abordar desta tribuna um tema que se reveste de grande
importância não só para o nosso Estado do Amapá,
mas para todo o País. Sabemos que o Brasil deve se
empenhar na preservação do seu rico e vasto maio
ambiente natural. Alguns Estados e Municípios vêm
contribuindo, entretanto, bem mais do que outros para
essa causa, o que lhes acarreta, por vezes, limitações
e diﬁculdades. Reﬁro-me aqui, especiﬁcamente, aos
Estados e Municípios que foram contemplados com a
criação de unidades de conservação e de outras áreas
protegidas em seus territórios.
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O Estado do Amapá é um dos mais evidentes
exemplos disso, com várias reservas indígenas e unidades de conservação, inclusive aquela que constitui
o maior parque de ﬂoresta tropical do mundo, o Parque
Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Esse parque, que se estende por 38.800km², área bem maior
que a da Bélgica ou que a do Estado de Alagoas, foi
criado por decreto presidencial em agosto de 2002.
Vale ressaltar que seu processo de criação foi dos mais
céleres, talvez pela proximidade da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Rio +10.
Não queremos, Sr. Presidente, negar a relevância
da criação do Parque Montanhas do Tumucumaque
para a preservação de uma área particularmente exuberante da Floresta Amazônica, detendo uma fauna e
ﬂora das mais diversiﬁcadas e mais belas. Nosso País
deve assumir sua responsabilidade pela preservação
da maior ﬂoresta tropical do Planeta, o que será alcançado por uma diversidade de estratégias que irão
compor, em seu conjunto, o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O que não podemos deixar de ressaltar é a necessidade de compensações para os Estados e Municípios que tiverem parte considerável de sua área
destinada à preservação ambiental. Essa condição
atinge diversos Municípios em Estados, como o Estado do Amapá.
O caso do Amapá é um dos mais extremos: somando a área do Parque do Tumucumaque aos 4,8
milhões de hectares destinados a reservas indígenas,
outros parques, reservas biológicas e estações ecológicas, temos 58% do território do Estado do Amapá
como área protegida! Ou seja, em quase 60% do território do Amapá, as atividades econômicas são protegidas ou devem se desenvolver de forma bastante
limitada e controlada.
Sr. Presidente, eu iniciava o desempenho de
meu mandato como Senador quando tive a oportunidade de abordar, desta tribuna, a questão da criação
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e a
necessidade de compensações para o Amapá e para
os Municípios alcançados por sua área.
Tive oportunidade de debater com o povo do
Amapá, com o então Governador Waldez Góes e outras autoridades do Governo Estadual que medidas
do Poder Executivo Federal poderiam compensar os
entraves postos, ainda que pela boa causa da preservação ambiental, ao nosso processo de desenvolvimento do Amapá.
Antes de tudo, tendo em vista a situação de estreitamento territorial a que se viram submetidos diversos Municípios, entendemos que o Governo Federal
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deveria ceder terras de propriedade da União para o
Estado do Amapá, como compensação à criação de
unidades federais de conservação. O Governo estadual poderia, então, organizar, juntamente com as
prefeituras e as populações de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio,
Porto Grande, Calçoene e Oiapoque, a ocupação e a
exploração, predominantemente em bases sustentáveis, dessas áreas cedidas, contornando a situação
de sufoco econômico desses Municípios.
O povo do Amapá enfrenta, por outro lado, diﬁculdades de transporte que tolhem suas possibilidades
de desenvolvimento. O asfaltamento total das duas rodovias federais de maior importância no Estado, a BR156 e a BR-210, permanece por ser concluído, depois
de mais de sete anos de acertos, nesse sentido, com o
Governo Federal, sendo que o da BR-210 se encontra
ainda em fase incipiente. Reivindicamos também, desde o momento em que iniciava meu mandato, recursos
para a construção das pontes sobre o rio Matapi e o rio
Vila Nova, além da ponte sobre o rio Oiapoque.
Aventamos, ainda, uma série de outras medidas
compensatórias, que devem ser aqui lembradas, uma
vez que nada perderam em sua atualidade:
– implementação de infraestrutura de saneamento
básico, abastecimento de água e tratamento de
resíduos sólidos nos Municípios do Estado, particularmente nos Municípios da área de abrangência do Parque Nacional do Tumucumaque;
– estudo de viabilização e criação do porto no Município de Calçoene;
– ações de revitalização da sede do Município de Serra do Navio, que se viu prejudicado com o ﬁm da
exploração do manganês;
– recuperação da ferrovia Santana/Serra do Navio;
– constituição de um fundo permanente para o desenvolvimento do Estado e dos Municípios com
área abrangida pelo Parque Nacional do Tumucumaque;
– conclusão do programa de infraestrutura aos projetos de assentamento no Estado do Amapá, no
que diz respeito à malha viária, à eletriﬁcação
rural e à irrigação;
– apoio à rede de educação proﬁssional e ao ensino
superior do Estado, especialmente nas áreas de
gestão ambiental e de aproveitamento racional
dos recursos naturais; e
– fortalecimento do Instituto de Pesquisas Cientíﬁcas
e Tecnológicas do Amapá, Iepa.
Então, Sr. Presidente, transcorridos quase oito
anos da criação do Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque, constatamos, com pesar, que muito
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pouco foi feito para estimular o desenvolvimento do meu
Estado. Temos a convicção de que essas compensações consistem não em um favor do Governo Federal,
mas em um direito do Estado do Amapá, que já cedeu
mais da metade de suas terras para a conservação do
meio ambiente ou para os povos indígenas.
Há outros Estados e Municípios que se encontram em situação semelhante, sobretudo quando é
considerável o percentual de suas terras destinadas
a áreas de proteção e quando a distância dos centros
mais desenvolvidos torna diﬁcilmente viável a exploração do ecoturismo. O aporte de recursos, se bem
direcionado, pode viabilizar o aproveitamento turístico
dos parques em regiões desprovidas de infraestrutura, passando a beneﬁciar as populações vizinhas às
áreas protegidas.
Ressaltamos, assim, Sr. Presidente, a necessidade de se criar mecanismos que compensem, de modo
sistemático, os Estados e Municípios que tenham áreas
em parques e outras unidades de conservação.
E aqui, Sr. Presidente, quero dizer do empenho
da bancada federal, mas acho que o Governo do Estado deveria impor seus direitos ao Governo Federal,
fazendo com que se promova a justiça plena ao Estado
do Amapá. E o faço através do Deputado Davi Alcolumbre. Deixo aqui, Deputado Davi Alcolumbre, que está
aqui presente, a minha mensagem à Câmara dos Deputados, para que a Câmara continue o seu trabalho,
principalmente através de V. Exª, no sentido de cobrar
para o Estado do Amapá os direitos de contrapartida
que o Governo Federal deve ao nosso Estado, como
o grande detentor da maior área de preservação entre
todos os Estados brasileiros.
Clamamos, por ﬁm, Sr. Presidente, pelo respeito
à população do Amapá, que pede aquilo que lhe é de
direito e que se resume em condições favoráveis para
seu pleno desenvolvimento como cidadãos e participantes ativos do processo de construção do nosso
grande Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Agora estamos alternando, é um Líder: Senador
Efraim.
Aprendi, Efraim, de Benjamim Disraeli, PrimeiroMinistro da Inglaterra, que disse: “Não se queixe, não se
explique, não se desculpe. Aja ou saia”. Mas eu queria
me desculpar, porque eu errei e botei o Paulo Paim na
frente. É porque eu sabia, eu estava conscientizado
de que o Paulo Paim ia levantar a bandeira em defesa dos aposentados, que é a nossa bandeira, é a do
Presidente e é a de V. Exª. Aí eu coloquei...
Mas eu quero reconhecer aqui que V. Exª é um
dos líderes mais importantes do Congresso.
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Se este Senado se reúne às segundas e às sextasfeiras, foi V. Exª que liderou o processo. Se eu presidi
algumas vezes mais é porque eu tenho alguns dias a
mais do que V. Exª, e é o regimental.
Em compensação, use o tempo que achar conveniente.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V. Exª é humano, errar é humano, e V. Exª apenas se
enganou. Para mim, foi um prestígio ouvir ainda mais
a palavra desse grande Líder, Paulo Paim, que nos dá
uma verdadeira lição, principalmente quando se trata
do assunto relativo aos aposentados. Nós somos seus
seguidores. Então, é importante para todos nós que
possamos ouvi-lo.
Eu trago exatamente duas questões: uma relativa a essas polêmicas que estão acontecendo, no que
diz respeito à votação dos aposentados e dos ﬁchas
limpas, e depois falarei sobre um problema que é importante. Espero ter tempo, Sr. Presidente, porque vou
fazê-lo rapidamente.
Eu ouvi atentamente as palavras do Senador Pedro Simon, que se referiu ao projeto dos ﬁchas limpas,
matéria da maior importância que deverá ser votada
hoje à tarde no plenário da Câmara dos Deputados.
Parece-me que ainda faltam nove destaques a serem
votados. O texto principal já foi votado. E a questão
dos aposentados.
Então, vejam bem V. Exªs, vamos falar dos ﬁchas limpas logo. Estamos todos torcendo para que
isso aconteça. Mas está aqui a manchete do Jornal
da Câmara de hoje. Ela é estranha, porque está dito
aqui: “Ficha Limpa só valerá para as eleições de 2012,
avalia líder do governo”.
Está aqui. Está na manchete do jornal, Senadores e Senadoras:
Ficha Limpa só valerá para as eleições
de 2012, avalia líder do governo Deputado
Cândido Vaccarezza argumenta que novas
regras precisam ter um ano de antecedência
para entrar em vigor e não podem interferir no
pleito de outubro.
Então, está aqui uma manchete estranha e uma
declaração estranha do líder do Governo, dizendo, Senador Paulo Duque, que este ano não. Só nos próximos
anos, ou seja, em 2012, quando nós teremos eleições
municipais. Muito bem. Está dito, estão votando, e eu
estou lendo a manchete.
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Em seguida, nós estranhamos – exatamente
aquilo que o Senador Paulo Paim e outros Senadores,
como o Senador Mário Couto, que tratou logo no início
da sessão dessa matéria – que, lamentavelmente, os
autógrafos da MP nº 475, exatamente a que trata dos
aposentados, do reajuste dos aposentados e do fator
previdenciário, não chegou à Mesa do Senado Federal.
E foi votada na última terça-feira, o que signiﬁca dizer
que hoje são oito dias, e simplesmente para sair da
Câmara dos Deputados e para chegar aqui, ao Senado Federal, estranhamente, não chegou essa matéria
para que possamos votá-la.
Muito bem. Ao mesmo tempo, tem uma manchete no Jornal do Senado de hoje, que diz: “Líderes da
oposição decidem obstruir as votações no Plenário”.
O que o Governo pretende? O Governo pretende que sejam votados os quatro projetos do marco
regulatório do pré-sal. Caráter de urgência. Mas a
própria Constituição diz que prevalecem as MPs. E,
estranhamente, temos duas medidas provisórias trancando a pauta.
Hoje, participei, Srªs e Srs. Senadores, de reunião da minha Bancada. Daqui a pouco, o meu Líder
irá detalhar essa questão, mas adianto a V. Exªs que
os Democratas fecharam questão no que diz respeito
à questão dos aposentados e do ﬁcha limpa. Ou se
prioriza ou se dá urgência à votação dos aposentados
e dos ﬁchas limpas ou então não vamos votar pré-sal,
pré-açúcar, qualquer coisa. Ou votaremos essa matéria... Meu Líder vai detalhar esse fato, mas o que é
verdadeiro é que o Democratas, por unanimidade da
sua Bancada, de Senadores e Senadoras, vem, daqui
a pouco, pela palavra do Líder, dizer: nós queremos
deixar bem claro que este Plenário não votará nada
antes de votar a MP nº 475, que trata do reajuste dos
aposentados, e também a questão dos ﬁchas limpas,
que esperamos que seja concluída hoje.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite V. Exª
um aparte, Senador Efraim?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois não,
Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Efraim,
como de costume, V. Exª, quando vai à tribuna, é para
abordar temas de alta importância para a Nação. Então, mais uma vez, quero parabenizá-lo. Fico entusiasmado quando V. Exª vai à tribuna, porque V. Exª é um
Senador contundente, ﬁrme, forte. E vou para a minha
casa rezar hoje à noite por V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Muito
obrigado, Senador.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª entrará
nas minhas orações de hoje à noite.
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Muito
obrigado.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Principalmente quando aﬁrmou que só votaremos qualquer matéria
se antes votarmos o Ficha Limpa e o projeto dos aposentados. Isso me causa uma sensação de bem-estar
tamanha. V. Exª não calcula como ﬁquei feliz quando
ouvi essas palavras de V. Exª. Meus parabéns e o meu
muito obrigado pela postura de V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Obrigado. V. Exª agradeça a toda a Bancada do Democratas, porque não foi uma decisão pessoal do Senador
Efraim Morais, foram os Senadores e Senadoras do
Democratas que se reuniram pela manhã e tomaram
essa decisão.
Além disso aqui, pedimos para que fosse...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabo de solicitar à nossa Secretária-Geral da Mesa,
Drª Cláudia Lyra, para entrar em contato com o Presidente da Câmara, já que oito dias de lá para cá está
demorado, não é?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu agradeço e parabenizo V. Exª pela decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, a nossa Secretária-Geral da Mesa vai fazer
essa ligação. (Palmas.)
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª.
Quero ainda comunicar às Srªs e aos Srs. Senadores que um outro tema foi incluído nessa reivindicação nossa. Primeiro, Senador Paulo Paim, um apelo,
mais um apelo à Câmara dos Deputados, para que a
Câmara dos Deputados também agilize a votação da
PEC nº 300. Porque está aqui, Srªs e Srs. Senadores,
a manchete do jornal Correio Braziliense, do dia 5
de maio: “PM libera tropa para fazer bico”. Vejam bem,
está aqui, manchete do Correio Braziliense: “PM libera tropa para fazer bico”. E diz que o PM que não
estiver coincidindo com horário de trabalho pode fazer
um extrazinho. Meus amigos, quem melhor ganha no
Brasil é o policial militar do Distrito Federal, Senador
Mão Santa. Ganha R$4.500,00 e está sendo liberado
para fazer bico. Imaginem os PMs do Piauí, da Paraíba
e de outros Estados. Vejam bem que situação difícil. Por
isso nós os Democratas também priorizamos a PEC
nº 300, que está dependendo de complementação de
votação dos destaques na Câmara dos Deputados.
Senador Paulo Paim, escuto V. Exª.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Efraim Morais, quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento em defesa dos aposentados e do ﬁm
do fator. V. Exª mostra a mesma coerência de quando
ainda era Deputado Federal e eu também. V. Exª não
está fazendo deste um debate partidarizado ou com
o olhar na disputa a Presidente da República, em que
estamos em partidos e com candidatos diferentes. V.
Exª está fazendo um pronunciamento em defesa dos
aposentados e dos pensionistas, que são mais ou
menos 26 milhões, e também dos 40 milhões de brasileiros que estão esperando a queda do fator previdenciário. Cumprimento V. Exª pela coerência histórica.
Quero também dizer que concordo sim com a PEC nº
300. Para ter uma idéia, no Rio Grande do Sul, eu me
reuni ainda no ﬁm de semana com os policiais militares não chega a mil reais, enquanto que em Brasília,
R$4.500,00 e a PEC 300, pelo menos, busca um piso
de R$3.500,00. Parabéns a V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu que
agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim, até porque,
naquele momento, nós estávamos de lados opostos.
V. Exª era Oposição na Câmara e eu era Governo. A
minha posição foi a mesma de hoje e V. Exª hoje é
Governo e eu sou Oposição. E V. Exª continua com
o mesmo ponto de vista, graças a Deus. Nós saímos
da Câmara, chegamos aqui. Eu, pela vontade do povo
paraibano, e V. Exª, pela vontade do povo gaúcho. E
o que acontece é que nós continuamos atendendo a
mesma coisa: em defesa dos aposentados, dos pensionistas, das nossas viúvas, não é? E de tantos outros
funcionários públicos deste País.
Então, senhoras e senhores, ﬁca bem clara a
posição dos democratas. O meu Líder vai detalhar.
Nós não votaremos nada que diga respeito a pré-sal,
crédito, abertura de crédito, antes que se vote a medida provisória que diz respeito ao reajuste dos aposentados e do fator do previdenciário, da questão do
ﬁcha suja, porque nós temos tempo, se nós quisermos
temos tempo para votar esse ano para a ﬁcha suja ou
ﬁcha limpa, como queira, seja aplicável nas eleições
de 2010, e não de 2012, como está querendo o Líder
do Governo. Está aqui. É manchete do jornal da Câmara. Pois bem, meus amigos ! E depois a questão da
PEC 300. Para que ﬁque bem clara essa questão: ou
nós votamos essas três matérias, ou nós não podemos ter nossa consciência tranquila e nem autoridade
para ir a praça pública pedir voto de nenhum brasileiro
ou brasileira.
Srªs e Srs. Senadores, meu caro Presidente Mão
Santa, feita essa posição, eu queria entrar numa questão aqui que diz respeito ao meu Estado e que é um
assunto que, na realidade, merece a atenção dos Srs.
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Senadores e Senadoras porque a situação da segurança pública da Paraíba é um verdadeiro caos.
Eu quero aqui, Srªs e Srs. Senadores, registrar
o seguinte: o aumento da violência na Paraíba, especialmente na nossa capital, João Pessoa, motivou a
Vereadora – e aqui eu parabenizo a Vereadora Raíssa
Gomes Lacerda – nossa Raíssa Lacerda, que é ﬁlha
do nosso ex-Deputado estadual por 12 legislaturas,
nosso José Lacerda Neto, que era Vice-Governador
da Paraíba, que é do meu partido, Democratas, a convocar sessão especial com a presença de autoridades
governamentais, principalmente os responsáveis pela
segurança pública, para buscar soluções para o enfrentamento desse grave problema.
A iniciativa da Vereadora é louvável e muito oportuna e faz-se urgente a adoção de medidas que visem
a minimizar a dramática situação de insegurança no
meu Estado, a Paraíba. O aumento da violência, atrelado à falta de investimento da área de segurança pública, é preocupante.
Vejam bem V. Exªs, Senador Mário Couto. V. Exª,
que fala tanto da segurança do seu Estado, veja bem
a situação do meu.
De acordo com dados oﬁciais, nos últimos 15
meses, na grande João Pessoa, área de cobertura
do 1º e 5º Batalhões da Polícia Militar, foram registrados 587 homicídios, 28 sequestros, 554 tentativas de
homicídio e 44 latrocínios. O que é lamentável – digo
desde já – é que isso não aparece na imprensa. O
Governo do Estado está amordaçando a imprensa
paraibana para que não se publique o desgoverno
que vive a Paraíba.
Foram registradas – atente bem, Senador Mão
Santa – 11.594 ocorrências na área de crimes contra
o patrimônio, tais como furtos a pessoas, furtos a veículos, furtos em residências, bancos, lotéricas, ônibus,
escolas, igrejas, postos de combustíveis, hotéis, estabelecimentos e outros locais.
Na área de crimes contra os costumes e a incolumidade pública foram registrados 47 estupros, 20
atentados violentos ao pudor, 13 atos de corrupção
de menores, 301 tráﬁcos de entorpecentes, 55 tentativas de estupro, e tantas outras formas de violência
a frequentar jornais, quando se publica a notícia, e a
indignar pessoas.
Lamentavelmente, o funcionamento do setor de
Segurança Pública da Paraíba é ineﬁciente. Não por
culpa do policial, que arrisca sua vida para defender
o cidadão, mas por falta de planejamento estratégico
para enfrentar essa demanda de violência.
O Governo da Paraíba possui armas soﬁsticadas
em seu arsenal – atente bem para este detalhe, Senador Mão Santa –, no Departamento de Apoio Logístico
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da Polícia Militar. Mas essas armas não estão sendo
usadas por falta de treinamento técnico de manuseio
pelos policiais.
A 4ª Companhia do Primeiro Batalhão, sediada
na cidade portuária de Cabedelo, possui apenas 14
policiais e seis viaturas para atender a toda a área
comprometida entre Cabedelo e o Alto Plano Cabo
Branco, em João Pessoa, que compreende vários bairros da Capital. Mas o mais grave é que esses policiais
trabalham individualmente com um revólver Rossi com
apenas seis cápsulas, uma espingarda 12 com cinco
cartuchos e um fuzil com 15 munições para enfrentar
o bandido que possui armamento soﬁsticado e muita
munição. Os coletes são obsoletos e antiquados.
O que causa espanto é que o Governo do Estado faz de conta de que nada disso é com ele. De vez
em quando, promove desﬁle de viaturas, exibe armamentos, mas não executa um plano efetivo de combate à violência.
Essa, Srªs e Srs. Senadores, é a fotograﬁa das
vísceras da segurança pública na Paraíba. É o retrato
de uma sociedade acuada, de cidadãos de bem que
se tornaram reféns da falta de políticas públicas eﬁcazes.
A pergunta, Senador Mão Santa, é: o que fazer?
Não temos a solução pronta, mas sabemos que terão
de ser adotadas mudanças estruturais. E tem de ser
rápido.
Poder-se-ia começar, por exemplo, pela capacitação dos policiais, por proporcionar armamentos adequados e eﬁcazes no combate à criminalidade.
É urgente repensar os instrumentos que vêm sendo adotados para a contenção da criminalidade, quer
seja quanto às normas legais ou quanto às ﬁlosoﬁas
que têm norteado as políticas de segurança pública,
ou ainda quanto às estratégias preconizadas, as ações
táticas implementadas.
A Paraíba foi assombrada por uma criminalidade insana motivada pela falta de ações eﬁcazes do
poder local. Pode-se dizer que há uma guerra civil na
minha Paraíba.
Enquanto isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o cidadão, o homem de bem que trabalha para
sustentar a sua família, que estuda à noite e trabalha
de dia, que se sacriﬁca para melhorar de vida e para
melhorar as condições da sociedade, está acuado. É
refém de uma segurança pública decadente, inoperante
e esvaziada, sob a alegação de que não há recursos
para esse ﬁm. Vou repetir: sob a alegação de que não
há recursos para esse ﬁm.
Os Srs. Senadores sabem quanto o Governador
José Maranhão, da Paraíba, gastou nos meses de novembro e dezembro com propaganda? Propaganda
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falsa? Mais de R$18 milhões! As notas ﬁscais estão
publicadas: R$18 milhões! E vai gastar até o mês de
junho quase R$40 milhões. E vem dizer que estão faltando recursos na Paraíba?
Sr. Presidente, eu peço a paciência de V. Exª. Eu
sei que V. Exª é um homem paciente, principalmente
quando se trata de matéria dessa natureza.
Multiplicam-se, Sr. Presidente, os Municípios
sem delegado de polícia, agentes, escrivães, viaturas
e combustível, material de consumo, e as instalações
encontram-se em deplorável estado, e, em contrapartida, crescem também os índices de criminalidade. Saiba V. Exª que são mais de cem Municípios paraibanos
onde inexiste a presença do aparelho da segurança
estatal. Signiﬁca dizer que mais de cem municípios
paraibanos, dos 223, não têm delegado nem policiais
civis ou militares.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Posso apenas, Senador...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Posso apenas dar uma sugestão ao Governador da Paraíba? No
meu estado não é diferente. Tudo o que V. Exª falou aí
acontece no Estado do Pará. Mas lá a Governadora
tomou uma atitude que melhorou a segurança, que
V. Exª podia levar ao Governador da Paraíba. Sabe
o que ela fez, Senador? Ela mudou a cor da farda do
policial. Esse foi o grande planejamento dela. Ela mudou da cor natural, daquela cor que V. Exª conhece, a
cor do policial...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Cáqui.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – ... para um
abóbora clarinho, da cor do policial. Qual é a concepção dela? Aí é uma polícia meio secreta. Ela e seus
coronéis entendem que a cor da pele parecida com a
cor da farda torna o policial invisível, e o policial invisível ﬁca mais fácil de combater o criminoso. Leve essa
tática da nossa Governadora do Pará ao Governador
lá da Paraíba. Pode ser que venha diminuir a criminalidade, Senador!
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu sei
que V. Exª quer bem à Paraíba e não me daria um
conselho desse como verdadeiro. V. Exª registra o
caso do Pará.
Mas o que eu queria deixar bem claro, Sr. Presidente, é que os governistas vão querer argumentar
que herdaram essa situação do Governo Cássio Cunha
Lima, o que é inverídico.
O Governador Cássio Cunha Lima promoveu
concurso para delegado, agente de polícia e agente
penitenciário, mas o atual Governo teima em não contratar esses proﬁssionais só para não dizer que deu
continuidade à ação do Governo anterior. Ou seja,
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foram feitos treinamentos, foram feitos concursos, estão lá para ser convocados, principalmente os nossos
agentes de polícia e agentes penitenciários.
Sr. Presidente, o resultado disso é pilhas de inquéritos policiais que não são concluídos e, por isso,
não são avaliados pela Justiça, aumentando, dessa
forma, a impunidade e acarretando um aumento de
números. Eu diria a V. Exª que homicídios, assaltos,
execuções, arrombamentos, sequestros, furtos e outros tantos delitos estão se repetindo como nunca se
viu. Nunca se matou tanto em tão pouco tempo na
Paraíba. Nunca se matou tanto em tão pouco tempo
na Paraíba. Diante disso, a população está revoltada
e com medo perante tanta violência.
Eu diria, Sr. Presidente, para encerrar que, se
os governistas argumentarem que o Estado não tinha
condições de fazer esse trabalho, o Governador José
Maranhão está próximo de fazer empréstimos, depois
que assumir o Governo, de um bilhão de reais autorizados pela Assembléia Legislativa e por este Senado,
para que nós possamos dizer e receber o quê?
Só pode fazer empréstimo, Sr. Presidente, quem
tem o Estado em boas condições, quem tem o Estado
equilibrado, e o Governador Cássio Cunha Lima deixou
o Estado da Paraíba equilibrado e em condições para
o próprio Governador, que não foi eleito, que perdeu
a eleição no primeiro e segundo turnos. Consequentemente, não é um Governo legítimo. É um Governo que
não ganhou as eleições, está imposto por uma decisão
judicial. Então, quem não governa com a maioria não
pode fazer um grande governo.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a população da minha Paraíba, a população paraibana clama por socorro, clama pela implantação de uma
política pública que lhe possibilite viver com segurança
e dignidade.
Eu quero, desta tribuna, Sr. Presidente, saudar a
Vereadora Raíssa Lacerda, que, repito, é do meu Partido, o Democratas, uma jovem que, sem dúvida, surge
como uma das boas revelações políticas da Paraíba e
da Câmara de Vereadores de João Pessoa, que soube
promover esse debate sobre esse problema recorrente
da vida do cidadão paraibano.
E o que é mais interessante, Senador Mão Santa... Vou concluir. Sei que V. Exª está olhando para o
próximo orador, mas vou concluir. Quero dizer que lá
se encontrava o Secretário de Segurança, lá se encontravam outros Secretários de Estado, autoridades, e a
Vereadora Raíssa fez a seguinte pergunta: “Eu estou
falando algo errado? Eu estou aumentando algumas
coisa?” E o Secretário conﬁrmou que não. O próprio
Secretário conﬁrmou que as palavras da Vereadora
eram corretas. Porque ela teve o cuidado também de
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levar esse mapa que aqui se encontra, onde cita cada
um dos casos da polícia da Paraíba, onde, lamentavelmente, chegamos a um clima de terror, a um clima
de total falta de segurança, onde a Paraíba está entregue à bandidagem.
Por isto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
deixo aqui este registro. Poucas dessas palavras que
acabei de dizer são minhas; a maioria é do próprio discurso da Vereadora Raíssa, que endosso totalmente,
pela sua luta, pela sua posição.
E o que é lamentável: na hora de iniciar o debate, foram convocados o Secretário de Segurança e os
outros Secretário de Governo e eles se retiraram do
plenário e não responderam a uma única pergunta dos
Vereadores de João Pessoa. Mais um prova de que
falta respeito ao povo paraibano.
Era isto que eu queria dizer, como também da
minha alegria de trazer um anúncio daquilo que o meu
Líder fará daqui a pouco, quando dirá as condições
para que possamos votar os quatro projetos do pré-sal,
as outras medidas provisórias de abertura de crédito,
e a condição solicitada pelo Democratas é que seja,
primeiro, dado caráter de urgência à questão dos aposentados, dos “ﬁchas limpas” e da PEC 300, que, sem
dúvida, irá combater a criminalidade neste País.
Por isto, Senador Mão Santa, meu agradecimento
a V. Exª pela tolerância, não só a de V. Exª, como a dos
meus companheiros que aqui se encontram.
Então, espero, espero e peço a Deus que o Governador da Paraíba entenda que segurança pública
na Paraíba é responsabilidade dele.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com muita emoção e com entusiasmo que anuncio que
a Secretária Geral da Mesa, Drª Cláudia Lyra, entrou
em contato com a Câmara. Houve um erro lá, mas o
corrigiram. Estão coletando as assinaturas e, ainda
hoje, vão mandar, Senador Mário Couto, a medida
provisória que resgata a dignidade salarial dos que
trabalharam por nosso Brasil. (Palmas.)
Agora, falará um orador inscrito.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Agora é a vez de uma liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estamos alternando. V. Exª será o próximo. V. Exª é o
pastor de Deus nesta Casa e nos ensina a paciência.
Vou anunciar: Marco Maciel cedeu a vez para Antonio
Carlos Júnior, que fala como orador inscrito. Depois,
falará V. Exª, como grandioso Líder do PRB, o Partido
de José Alencar.
Está na tribuna o Senador Antonio Carlos Júnior,
que representa o Estado da Bahia e o DEM. S. Exª
tem mais diﬁculdade do que todos nós, Senadores,
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porque é continuador de Antonio Carlos Magalhães,
esse extraordinário homem público, talvez o maior
exemplo de executivo, o maior legislador que existiu,
o artíﬁce da lei para, vamos dizer, fazer desaparecer
a pobreza neste País. Ele deu origem à Bolsa Família
e, sobretudo, atuou no Poder Judiciário. Foi ele, sem
dúvida alguma, que mostrou ao País que a Justiça é
uma inspiração divina. Mas ela é feita por homens, às
vezes, falhos. Então, S. Exª tem essa diﬁculdade, pela
grandeza do pai, mas quero estimulá-lo, porque grande
foi Filipe da Macedônia, e Alexandre Magno foi maior.
V. Exª pegue o exemplo e continue a grandeza, que
seu pai estará a abençoá-lo!
Tem a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Senador Mão Santa, as palavras de
elogio ao Senador Antonio Carlos, que realmente foi
uma ﬁgura ímpar neste País.
Por falar em Senador Antonio Carlos, no domingo
último, o cantor e compositor Caetano Veloso fez um
artigo no jornal O Globo protestando contra o abandono do Pelourinho, Patrimônio da Humanidade, em
Salvador, que, por ter sido restaurado pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães no início dos anos 90, passa por um período de abandono e completo descaso
por parte do setor público. Inclusive, nesse artigo, o
cantor e compositor Caetano Veloso, que não tinha
alinhamento nenhum, político nem ideológico, com o
Senador Antonio Carlos – pelo contrário –, protesta
veementemente contra o Governo do Estado da Bahia,
que é responsável pelo patrimônio inestimável que temos em Salvador.
Inclusive, hoje, o jornal O Globo volta a repercutir
o assunto: “Na briga política da Bahia, Pelourinho é que
sofre. Revitalizada na era ACM, área histórica enfrenta
abandono no governo petista, que nega problemas”.
Olha, não vou me alongar muito nesse tema. O
meu protesto aqui é muito claro. Como Senador, para o
Orçamento de 2008, coloquei R$25 milhões de emenda
de bancada, que me cabia colocar, e o Governo do Estado não fez nem projeto para revitalizar o Pelourinho.
No ano seguinte, destinei para a infraestrutura do centro histórico do Pelourinho, e a Prefeitura de Salvador
também não tocou adiante, R$18 milhões. Ou seja, há
um descaso, sim; a questão é política, sim. Agora, nós
não podemos perder um patrimônio da humanidade
por descaso e vingança política dos seus dirigentes
atuais. É preciso que se tome uma providência para
que a Bahia não ﬁque sem o seu grande conjunto arquitetônico que é o Pelourinho.
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Mas eu vim aqui também tratar de um outro assunto, Sr. Presidente, um assunto que é da maior importância para o Senado nos próximos dias.
Tive a honra e a responsabilidade de ser indicado
relator, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010 –que,
entre outras providências, autoriza a União a ceder
onerosamente à Petrobras o exercício das atividades
de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o inciso I do
art. 177 da Constituição –, projeto que, convencionouse, trata da “capitalização da Petrobras”.
Esse projeto, como é do conhecimento de todos
neste plenário, mas apenas de parte da sociedade brasileira, integra um pacote de proposições que o Governo
encaminhou ao Congresso Nacional, todas tratando de
assuntos relacionados com a exploração de jazidas de
petróleo e gás situadas no chamado pré-sal.
São projetos que alteram o modelo atual de contrato de concessão para um sistema de partilha; que
redeﬁnem a divisão de royalties entre União, Estados
e Municípios; que capitalizam a Petrobras e concedem
à empresa o monopólio de operação; que criam uma
estatal para o setor. Enﬁm, que mexem profundamente
em marcos regulatórios, alteram, criam regras e redeﬁnem reservas de mercado.
Estranhamente, o Governo tem feito o possível
para acelerar a aprovação desse pacote. Ao mesmo
tempo, tem se esforçado em não discuti-lo justamente
no foro que é o mais adequado, o Poder Legislativo.
Srªs e Srs. Senadores, o Governo não quer, mas
esta Casa vai, sim, discutir todos esses projetos. O
processo legislativo vai ser cumprido rigorosamente
como estabelece o Regimento Interno da Casa. Etapas e prazos não serão ignorados ou atropelados. Por
que o Governo não quer discutir os projetos? Vamos
discuti-los, sim!
Vejamos o caso do PLC nº 8, que trata da “capitalização da Petrobras”.
O projeto dispõe que a Petrobras terá a propriedade do petróleo, do gás natural e dos outros hidrocarbonetos ﬂuidos a serem extraídos no âmbito da
cessão, que é intransferível, e que produzirá efeitos
até que se extraia o número de barris equivalentes de
petróleo deﬁnido no contrato, não podendo exceder a
cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo.
O projeto dispõe, ainda, que o pagamento devido
pela Petrobras deverá ser efetivado prioritariamente
em títulos da dívida mobiliária federal, preciﬁcados a
valor de mercado, e que parte do pagamento, equivalente ao valor de até cem milhões de barris de óleo,
com 100% de participação da Petrobras, poderá ser
efetivado mediante devolução, pela Petrobras, de áreas
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sob contratos de concessão de campos terrestres em
desenvolvimento ou em produção.
Segundo a Exposição de Motivos que acompanhou o projeto, a proposta se justiﬁcaria pelo interesse
da União, controladora da Petrobras, em fortalecer a
empresa. Assim, o Poder Executivo justiﬁca a cessão
dos direitos à Petrobras em troca de uma compensação ﬁnanceira adequada.
Ora, Sr. Presidente, logo de pronto cabe destacar que a Petrobras é uma empresa estatal, organizada sob a forma de sociedade de economia mista,
de capital aberto, com ações negociadas em bolsa de
valores e tem o Estado como controlador, mas não é
acionista exclusivo.
A União detém a maioria das ações ordinárias
(que dão direito a voto). Entretanto, a maior parte do
capital da Petrobras – cerca de 70% – pertence a acionistas privados, nacionais e estrangeiros.
Na prática, esse PLC nº 8 levará a União a emitir
títulos públicos para integralizar ações em uma operação de aumento de capital da estatal. Como a União
não é a única acionista, outros recursos, originados
do aporte de capital a ser feito pelos demais sócios,
completarão a capitalização pretendida.
A participação dos demais acionistas na capitalização dependerá da atratividade que os papéis da empresa venham oferecer. Por sua vez, esta atratividade
dependerá da deﬁnição futura do preço do direito de
exploração do barril de óleo, no âmbito da operação
de cessão prevista no PLC nº 8, de 2010.
Assim, se o preço desse direito for estabelecido
acima do que o mercado espera – ou seja, se o mercado considerar que a Petrobras pagará muito pelo direito
de exploração –, a oferta de ações perderá atratividade
e, com isso, o Governo ampliará sua participação no
capital da Petrobras – o que gera um viés estatizante
nos resultados da operação de capitalização.
Por outro lado, se o preço do direito for estabelecido abaixo, ou no mesmo patamar, do que o mercado
espera – ou seja, se o mercado considerar que a empresa pagará pouco ou pagará um valor considerado
adequado pelo direito de exploração –, a oferta ganha
atratividade. Neste caso, os sócios privados deverão
acompanhar a oferta, contornando a percepção de que
a empresa está em rota de estatização.
Mas vejam, Srs. Senadores: mesmo nessa situação, certamente nem todos os sócios acompanharão
a oferta, seja por falta de recursos ou por desinteresse
em papéis da empresa, cedendo espaço para que o
Governo aumente a sua participação na empresa.
Cabe destacar que, na hipótese de o preço do
direito ser estabelecido abaixo do preço justo, haverá transferências do patrimônio público, subavaliado,

MAIO 2010
19586

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para atores privados. Mesmo que os minoritários não
adquiram novas ações, eles serão beneﬁciados com
a valorização de seus papéis, decorrente dessa transferência de patrimônio.
Uma vez realizada a operação de capitalização,
a Petrobras passará a ter o seu ativo e seu patrimônio
líquido aumentados, conferindo-lhe robustez e capacidade ﬁnanceira para adquirir os direitos exploratórios
relacionados à cessão proposta pelo Governo.
Com tais recursos, a empresa poderá pagar pelos
direitos exploratórios, mediante a entrega dos títulos
públicos à União ou com recursos aportados a partir
da integralização feita pelos seus demais sócios.
Uma vez realizado o pagamento, os direitos adquiridos vão, então, compor o ativo permanente da
empresa.
Dessa forma, a capitalização da Petrobras, além
de fortalecer a liquidez da estatal, permitirá que ela explore o óleo na camada de pré-sal, seja investindo em
novos poços ou naqueles em que ela já opera.
Se, quanto à iniciativa da proposição “capitalização”, não vislumbramos vícios de constitucionalidade
ou injuridicidades, o mesmo não podemos aﬁrmar
quanto ao mérito.
A matéria é, em seu mérito, ﬂagrantemente inconstitucional.
Um primeiro problema se refere à ﬁgura jurídica
da cessão, que não se identiﬁca com os institutos da
autorização e da concessão, esses, sim, condicionantes para a assunção por terceiros da pesquisa e da
lavra de jazidas, segundo o art. 176, §1º, da Constituição Federal.
Vejamos o que diz a Constituição:
“§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos
minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o caput deste artigo somente
poderão ser efetuados mediante autorização
ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede
e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições especíﬁcas quando
essas atividade se desenvolverem em faixa de
fronteira ou terras indígenas”.
Também não se trata de contratação de empresa
para a pesquisa e a lavra da jazida de petróleo e gás
natural e outros hidrocarbonetos ﬂuídos, o que poderia permitir o enquadramento da medida no art. 177,
inciso I, também da Constituição, como aﬁrma Almir
Barbassa, Diretor de Finanças da Petrobras, em artigo
publicado em o Estado de S. Paulo.
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Como se vê, o projeto, neste particular, gera incerteza jurídica e, certamente, dará espaço a interpretações diversas da lei e a muitas demandas judiciais.
Um segundo problema refere-se à ausência de
licitação no procedimento. A cessão onerosa, feita sem
licitação, favorece a Petrobras, em prejuízo de outras
empresas congêneres, tornando desiguais as condições de competição entre pessoas jurídicas, em um
evidente desrespeito aos princípios constitucionais da
concorrência e da livre iniciativa.
Além da questão constitucional, a inexistência do
processo licitatório impedirá maximizar o preço do direito de exploração, ora cedido à Petrobras, conferindo,
assim, maior receita à União e evitando que receitas
públicas sejam transferidas ao setor privado – aﬁnal,
a União deixaria de maximizar a sua receita em prol
da Petrobras, que tem acionistas privados – a maior
parcela, relembre-se –, em sua estrutura societária.
A capitalização, Srs. Senadores, não passa de
uma cortina de fumaça a encobrir a real intenção do
Governo – que é esta cessão, como, aliás, reconhece
a Petrobras, no artigo de seu diretor ﬁnanceiro, a quem
me referi há pouco.
Ao se relacionar com empresas, privadas ou públicas, no setor de exploração de petróleo e gás natural, a União é obrigada a manter sua neutralidade no
jogo concorrencial.
O mesmo deve ocorrer quando da edição de
normas legais.
As regras jurídicas devem ser isonômicas, sob
pena de falsear e impedir que as empresas desenvolvam suas atividades econômicas em condições razoáveis de mercado.
No que tange à sua atuação como agentes econômicos em regime de concorrência de mercado, entes
da Administração Pública não podem ser discriminados, quer positiva quer negativamente.
Assim, sua condição deve ser de isonomia com
os seus concorrentes totalmente privados, tanto em
direitos quanto em obrigações.
O projeto de lei está conferindo à Petrobras privilégios que são expressamente vedados pela Constituição.
O § 2º do art. 173 da Constituição Federal é taxativo em determinar que as empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios ﬁscais não extensivos às do setor privado.
Não se pode violar a Carta de 1988, tanto na
produção da lei, quanto na sua aplicação. O princípio
da igualdade informa a todos. Não apenas o aplicador
da lei está por ele obrigado. Também o legislador está
a ele vinculado. A Constituição é clara em exigir que
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a Petrobras seja colocada em situação de igualdade
com suas congêneres.
Srªs e Srs. Senadores, o projeto também infringe
o princípio da impessoalidade.
Quando o cria uma benesse, seja ela qual for, a
norma jurídica deve abranger a todos os que estiverem
na situação abstrata nela esculpida, não podendo se
afastar da observância de dois de seus atributos essenciais: a generalidade e a impessoalidade.
Pretende-se, por meio do PLC nº 8, uma lei feita
sob medida aos interesses da Petrobras, travestidos
de interesse público.
Frise-se que na Ordem Econômica constitucional, permite-se ao Estado atuar na exploração direta
da atividade econômica, desde que os presentes imperativos da segurança nacional, ou relevante interesse coletivo.
A presença de uma estatal na área do petróleo,
sem dúvida, é fator de preservação da soberania nacional. Desenvolver a empresa e o mercado em que
ele atua é um imperativo de segurança nacional e,
com certeza, é do interesse de todos os brasileiros a
pujança da Petrobras e o poder de multiplicação de
conhecimento e de oportunidades que a empresa imprime na economia.
Entretanto, tudo isso deve se dar no âmbito das
regras constitucionais vigentes, obedecendo também
aos princípios da livre concorrência, livre iniciativa, isonomia, igualdade, impessoalidade e, por óbvio, os ditames literalmente expressos no Texto constitucional.
Conceder benevolências inconstitucionais certamente não atende nem aos imperativos da segurança
nacional nem a relevante interesse coletivo.
Mas, Sr. Presidente, um outro problema identiﬁcamos no Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010:
não há qualquer referência a limite mínimo ou regra
que esclareça, concretamente, como será deﬁnido o
preço do direito de exploração do óleo, a ser pago pela
Petrobras na cessão.
Façamos um simples exercício aritmético, uma
simulação: imaginemos uma real, uma eventual subpreciﬁcação da ordem de US$1.00 por barril, na cessão de direitos de exploração à Petrobras.
Nesse meu exemplo, essa subpreciﬁcação de
apenas US$1.00 por barril representaria uma perda
para a União de R$5 bilhões na transação, e quem
ganharia seria a Petrobras.
Considerando que a Petrobras tem 70% de acionistas privados, então poderíamos inferir que US$3.5
bilhões estariam sendo transferidos do patrimônio
pública para o setor privado no âmbito da cessão prevista no projeto.
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Como se vê, Srs. Senadores, já que o projeto
não prevê tais limites, o Poder Legislativo deveria, ele
próprio, ﬁxar tais parâmetros mínimos. Assim, não
estaríamos nos omitindo, ao contrário, estaríamos no
pleno exercício de um importante papel, uma das razões precípuas desta Casa, que é limitar as ações do
Poder Executivo, buscando coibir omissões, abusos
e excessos.
Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, V. Exª traz aqui um tema
absolutamente atual e complicado, daí porque V. Exª
propõe paciência, cuidado na discussão do tema em
si, que é um tema que abrange de um modo geral a
questão do pré-sal. V. Exª falou um bom tempo sobre
um pedaço da questão, que, por si só, já é extremamente complexa, como ﬁcou exposto por V. Exª. Nós
não estamos discutindo aqui um empréstimo para o
Estado que mereça uma velocidade, não estamos discutindo aqui, digamos assim, a nomeação de alguém
para uma Anac da vida ou coisa que o valha. Nós estamos discutindo algo que é deﬁnitivo para o futuro deste
País. Nós estamos falando de algo que tem 50 anos
pela frente. Não são cinco meses nem cinco anos. São
50 anos pela frente ou mais. Então, isso merece uma
avaliação muito cuidadosa. Repito: V. Exª tratou de um
tema que, evidentemente, não poderia ser abrangente,
haja vista o problema como um todo, mas prova, claramente, que esse é o tipo de assunto que merece uma
avaliação, que merece uma análise desta Casa, com o
maior cuidado e sem pressa, como o Governo, de maneira incompreensível, deseja que seja feito. Então, eu
gostaria de parabenizar V. Exª por trazer o tema aqui.
Concordo plenamente com a sua preocupação de que
esse tema merece toda a atenção e todo o cuidado
e uma avaliação muita cuidadosa, para que evitemos
que o Brasil pague amanhã uma coisa que poderia ser
benéﬁca para a nossa sociedade. Parabéns.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Agradeço, Senador João Tenório, sua intervenção,
que mostra que há uma consciência na Casa de que o
debate tem que ser extenso, longo, porque o assunto
é por demais complexo, controverso e tem sinais claros de inconstitucionalidade. Então, ele não pode ser
aprovado a toque de caixa, já que tem todas as tintas
de inconstitucional.
Portanto, é pertinente o posicionamento de V. Exª,
que reﬂete uma boa parte do pensamento da Casa.
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador,
o seu discurso é um discurso de alerta, um discurso
importante, que está trazendo a preocupação com essa
questão. Veja que a Petrobras é uma empresa que está
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sendo gerida com muita boa vontade, gastando muito
dinheiro em patrocínios e em outros mais, e agora diz
que corre risco de insolvência se não tiver uma capitalização rápida. Ao mesmo tempo, o Governo quer aprovar aqui essa capitalização, esse critério de partilha,
modiﬁcando o que já existe no País, um novo modelo
que está sendo proposto. Nós não podemos votar essa
questão com a rapidez que o Governo quer. Daí minha
concordância com seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Senador Eduardo Azeredo, agradeço também sua
intervenção na mesma linha do Senador João Tenório. Eu, que estudei bastante o assunto, porque sou
inclusive relator desse projeto, vi as situações graves
e importantes envolvidas. Portanto, é o alerta às Srªs e
aos Srs. Senadores no sentido de que forcemos essa
discussão, porque é fundamental para o País. Estamos
tratando de assunto de interesse maior do País.
Outro aspecto a ser ressaltado é a impossibilidade de enquadrar o que dispõe o PLC nº 8 seja no
regime de concessão, seja no regime de partilha de
produção. Está-se criando outro regime.
A cessão não pode ser enquadrada no regime de
partilha de produção, (regime pretendido pelo Governo
para exploração do pré-sal), pois o PLC dispõe que o óleo
extraído será da Petrobras, e não partilhado com a União.
Se o óleo é da Petrobras, como vai partilhar com a União?
Ele só poderia se aproximar do regime de concessão, mas
não há concessão também, porque o Governo está fazendo
uma cessão onerosa direta sem fazer concessão.
Por outro lado, a cessão não se enquadra no regime atualmente vigente de concessão, não passando
por processo de licitação e não prevendo as cobranças
de bônus de assinaturas e de participação especial, situação que traz, Senador Dornelles, perdas importantes
de receita para a União e, consequentemente, para os
Estados e Municípios e, em especial, quando se percebe
que a cessão abrange um volume de até cinco bilhões
de barris de óleo, volume esse superior a 30% de nossas
atuais reservas provadas de petróleo fora do pré-sal.
Antes de darmos um exemplo hipotético, eu daria
a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador
Antonio Carlos, eu acompanho com muita atenção o
pronunciamento de V. Exª e quero ratiﬁcar aqui minha
inteira concordância com suas palavras. Eu acho extremamente importante que venha a ocorrer a capitalização da Petrobras. Ela precisa ser capitalizada, é bom
para o Brasil, é bom para a empresa que essa capitalização ocorra o mais rápido possível. Agora, eu não
compreendo o caminho seguido pela Petrobras para
fazer essa capitalização; eu não compreendo por que
motivo ela pegou um caminho tão complexo, tão difícil
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que vai trazer as maiores diﬁculdades para acionistas
majoritários e minoritários, quando ela poderia tomar
um caminho mais fácil, um caminho normal, como tem
ocorrido em outros aumentos de capital. Eu quero dizer a V. Exª que me posiciono contra a mudança do
regime da concessão para partilha. Eu acho que é um
erro enorme de política industrial, eu acho que é um
erro enorme de política energética, um dos grandes
retrocessos que o País conheceu nos últimos anos.
Mas quero dizer que, nessa parte da capitalização da
Petrobras, que é importante, mesmo nessa parte, o
caminho escolhido é errado e vai trazer grandes problemas para a própria empresa no seu processo de
capitalização.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – Eu agradeço o seu importante aparte, Senador
Francisco Dornelles, e concordo inteiramente com V.
Exª. O processo está todo errado. Não devíamos trocar
regime de concessão por regime de partilha, e todo o
processo está errado.
Então, ao darmos um exemplo hipotético, cabe
esclarecer que a participação especial incide sobre
uma espécie de resultado operacional do campo, isto
é, diferença entre a receita bruta e alguns custos de
operação. São alíquotas progressivas que podem chegar a 40% para os campos mais produtivos.
Se considerarmos uma situação hipotética em
que o preço do barril do óleo vendido fosse ﬁxado em
US$60, em que a base de incidência da participação
especial na exploração de petróleo representasse 50%
da receita bruta, e em que sua alíquota se situasse
em 20%, então a participação especial, por barril de
petróleo, seria de US$6.00. Para os cinco bilhões de
barris de petróleo de que trata a cessão, teríamos,
então, aproximadamente, US$30 bilhões em receitas de participação especial de que a União estaria
abrindo mão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, eu pediria a V. Exª que encerrasse, porque
nós temos matéria da Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Eu vou procurar, Sr. Presidente, apressar o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Poderia V. Exª encaminhar à Mesa o restante do pronunciamento, e nós mandaríamos publicá-lo na íntegra,
uma vez que V. Exª já está falando há 26 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Perfeito.
Cabe destacar que essa proposição, uma vez
aprovada, será de difícil reversão à situação atual e o
custo, para a sociedade, de alteração ou reversão dos
seus efeitos será muito alto.
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O viés estatizante que se pretende impor ao setor
petroleiro está claramente expresso em declarações
de autoridades e nas outras proposições apresentadas
junto com as que relatamos.
Aliás, um viés que já se veriﬁca em vários outros
setores, como, por exemplo, no setor de energia elétrica e na questão da banda larga, com a tentativa de
ressurreição da Telebrás.
Capitalizações de estatais são feitas por meio
de decreto. Então, bastaria se fazer um decreto para
capitalizar a Petrobras. O que está errado é a cessão
onerosa, que é absolutamente inconstitucional.
Então, só para encerrar, Presidente, sintetizando,
estou convencido de que o Projeto de Lei da Câmara
de nº 8, de 2010, é inconstitucional e, se aprovado,
trará incertezas à sociedade brasileira e ao próprio
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mercado, inclusive à Petrobras, supostamente favorecida por ele.
Sou um Senador que está na Oposição ao Governo, mas não sou oposição ao Brasil. Entendo que o
pré-sal, pela sua importância estratégica, deveria ser
tratado com mais seriedade e com o tempo necessário
para que nós discutíssemos o projeto com profundidade
para evitar erros que poderão ser fatais nesse caso.
Então, não é possível que se negue tempo para
debater e discutir. Essas observações que gostaria de
trazer para reﬂexão das Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.

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

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

Eu queria comunicar ao Plenário que, com muita
satisfação, temos a presença de muitos aposentados
em nossas galerias e, ao mesmo tempo, comunicar a
eles que, logo que o projeto chegue ao Senado, nós
vamos ter a maior celeridade em aprovar uma causa
tão justa e recebida com tanto apoio por todos nós.
Muito obrigado, então, pela presença de todos.
(Palmas.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente
Sarney, pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 491, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno, a retirada do Requerimento nº 310, de 6 de
abril de 2010, de minha autoria.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere o requerimento que acaba de
ser lido.

ORDEM DO DIA
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para complementar a
colocação de V. Exª e aproveitar a oportunidade para
agradecer a V. Exª, em nome de todos os aposentados
do Brasil, o carinho que V. Exª demonstrou quando falou à Nação que, logo que o projeto chegue aqui, vai
colocá-lo em pauta para votação. V. Exª mostra, com
isso, um ato de sensibilidade humana, que agrada a
todos nós e tem a minha admiração.
Presidente, os aposentados estão aqui aguardando, e vamos fazer isso até a hora que der, aguardando a chegada da medida provisória. Então, peço
a V. Exª que, tão logo chegue – parece-me que está
sendo encaminhado agora –, que V. Exª pudesse avisar a todos nós, porque estamos de vigília exatamente
aguardando esse projeto.
Eu lhe agradeço, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – V. Exª será atendido.
E é um dever da Mesa, um dever regimental, fazer a
leitura. Logo que chegue, será lido.
Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
corroborando as palavras do meu colega do Pará, quero parabenizar V. Exª pela sua atitude ﬁrme e decidida
de ler a medida provisória ainda hoje, o projeto hoje,
e colocar em pauta o mais rápido possível, para que
façamos justiça aos aposentados do Brasil.
Eu queria também, Sr. Presidente, comunicar que
se encontra aqui, honrando esta Casa e abrilhantando
esta sessão, a Associação dos Diretores dos Jornais
do Interior do Estado do Rio de Janeiro. Está aqui o
seu presidente, que se chama Paulo César Caldeira;
o Pablo é o vice-presidente. São muitos jornais, centenas de jornais do interior. V. Exª é um homem das
letras. Aliás, gostei muito do artigo de V. Exª, falando
sobre o próprio bigode,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– ...que resiste a esse vulcão de ódios e paixões que
é a política brasileira. Parabéns por manter o seu bigode, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu gostaria, então, de consignar a presença desses
ilustres cidadãos da minha terra.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Srs. Senadores, vou passar à leitura do Ato da
Mesa que regulamenta o Regimento Interno quanto à
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apreciação pelo Plenário e comunicação do resultado
sobre escolha de autoridades.
Tivemos um problema, outro dia, nesta Casa e
acertamos com as Lideranças, por solicitação do Senador Arthur Virgílio, a edição deste Ato:
“Este ato regulamenta o disposto nos
incisos VII e VIII do art. 383 do Regimento Interno sobre o procedimento e apreciação de
escolha de autoridades no Plenário do Senado
Federal e comunicação do resultado ao signatário da indicação.
Art. 2º – A Comissão competente, após
a arguição do candidato, encaminhará ao Plenário parecer com o resultado da votação,
aprovando ou rejeitando a escolha da autoridade indicada.
Art. 3º – O parecer será apreciado pelo
Senado em sessão pública, sendo a votação
procedida por escrutínio secreto, na forma dos
arts. 295 e 307 do Regimento Interno.
Proclamado o resultado da votação, os
Srs. Senadores que não votaram poderão se
manifestar sobre sua ausência no plenário,
sendo vedado pronunciarem sobre o resultado da votação, que terá efeito terminativo
e irrecorrível.
É vedada a apreciação, na mesma sessão legislativa, da indicação de autoridade
rejeitada pelo Senado Federal.”
Acho que isso atende àquilo que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania pediu, porque não
havia nenhum ato regulamentando o assunto. Assim,
já temos um ato regulamentando o assunto.
De acordo com o acordado entre os Líderes, vamos proceder à votação de autoridades.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências da Casa
que compareçam ao plenário, pois vamos ter uma
votação secreta para escolha de autoridades, de Embaixadores sobretudo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
MENSAGEM Nº 76, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído em pauta por acordo de Lideranças)
Mensagem nº 76, de 2010 (nº 108/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
da Senhora Ana Lucy Gentil Cabral Petersen,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
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de Embaixadora do Brasil junto à República
de Angola.
O Parecer nº 527, de 2010–CRE, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vamos proceder à votação.
Peço à Mesa que providencie o plenário para
receber o voto dos Srs. Senadores.
E, mais uma vez, peço aos Senadores que compareçam ao plenário para procedermos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiro, quero apelar aos nossos Colegas
para que acorram ao plenário. Estamos votando a indicação de autoridades e iniciamos pela Srª Ana Lucy
Gentil Cabral Petersen, indicada para Angola. Trata-se
de uma cearense liderada pelas idéias, que é mais importante. Trata-se de uma cearense que vai para um
país muito importante, um irmão nosso da África, onde
estamos, os brasileiros, atuando com muito empenho
para o progresso da nação angolana.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, registro que o
PCdoB, na Câmara dos Deputados, votou 100% a favor
da proposta que reajusta os salários dos aposentados
e o mesmo será feito no Senado Federal. Também aqui
vamos votar 100%, a bancada e aqueles que seguem
esse ideário. E eu não esperaria outra posição de V.
Exª que não fosse a de, imediatamente, permitir que
os Senadores pudessem votar nesse contencioso já
de algum tempo, de algumas décadas em relação aos
aposentados. Digo isso, Sr. Presidente, porque os recursos que o Tesouro irá desembolsar para contemplar
essa diferença majoritariamente vão ﬁcar aqui no Brasil,
vão ser gastos lá nas bodegas de Fortaleza, do interior
do Estado do Ceará, do Nordeste brasileiro, de São
Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, lá do Norte.
Esse dinheiro vai ﬁcar aqui, vai circular entre nós, enquanto que aquela soma fabulosa da taxa Selic, aquele
0,75% da taxa Selic, uma boa parte ou a maior parte
não ﬁca aqui, não circula entre nós, brasileiros. Mas
parece que os mercadores sempre consideram que
aumentar a taxa de juros não impacta a dívida. Ora,
este é o maior impacto, é o da taxa de juros, é o que
mais faz com que todos os brasileiros paguem muito
caro. Não é uma reposição no salário dos aposenta-
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dos que vai criar uma crise para o Tesouro Nacional.
Muitíssimo pelo contrário.
Por isso, o nosso Partido não tem dúvida em relação ao reajuste dos aposentados. E não esperávamos outra atitude, nem o povo cearense nem o povo
brasileiro, de V. Exª senão a de colocar em votação o
reajuste dos aposentados, nos termos do que foi aprovado na Câmara. Eu acho que vai ser uma condução
unânime no Senado Federal.
E considero que o Presidente tem que examinar
com o máximo zelo. Não há por que vetar esta matéria.
Não se veta juros. Eu não posso vetar juros, eu não
posso derrubar veto de juros, o Presidente não veta
juros. Então, se não veta juros e se ninguém pode mexer em juros, vamos mexer naquilo que a gente pode.
E naquilo que a gente pode é garantir o reajuste dos
aposentados.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de poder
me manifestar sobre este tema e chamar mais uma
vez todos para que possamos votar na Srª Ana Lucy
Gentil Petersen para Embaixadora de Angola. Muito
obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ( José Sarney. PMDB – AP)
– Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) –Sr. Presidente, eu dei um giro pelo
Paraná nesse ﬁm de semana, e todos cumprimentaram
o Senado Federal pela vitória que o Paraná conquistou
aqui, na votação da Resolução de minha autoria, que
tirou um peso das costas do Paraná, que pagava uma
multa mensal de quase sete milhões de reais.
Agradecemos também ao Presidente José Sarney
por ter colocado aqui a matéria em votação em regime de urgência. E agradecemos aos Deputados que
se integraram a esse esforço, a esse empenho para
aprovar a nossa Resolução, como o Deputado Ratinho
Júnior, aqui sentado ao meu lado, que durante todo o
dia me ajudou na coleta de assinaturas, assim como
o Deputado Abelardo Lupion.
Nós tivemos de correr muito naquele dia, Presidente, para buscar as assinaturas nos gabinetes,
para ganharmos o número suﬁciente para votarmos
na Comissão de Constituição e Justiça, e, depois, as
assinaturas das Lideranças para trazermos a matéria
ao Plenário.
Agradecemos ao Senador Alvaro Dias, que se
empenhou também para que pudéssemos votar aqui
a nossa Resolução. E a nossa Resolução, Presidente,
signiﬁcou ao mesmo tempo quatro coisas para o Paraná. Primeiro, reduzimos a divida em 1 bilhão de reais;
segundo, deixaremos de pagar uma multa de 1,5 bilhão
de reais até o ano de 2029; terceiro, conquistamos de
volta 260 milhões que já havíamos pago.
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Somando tudo, temos 2,7 bilhões de reais como
resultado da resolução que aprovamos aqui , de minha autoria.
Além disso, a quarta: ganhamos ﬁcha limpa, ou
seja, o Paraná saiu da ﬁcha suja, porque não podia
contratar empréstimos.
No nosso tempo, falavam que o Paraná estava
seprocado, Sr. Presidente. Nós tiramos o Paraná dessa
situação. O Paraná hoje pode contratar empréstimos
para colocar em prática os seus projetos, os seus programas. Portanto, eu considero a maior conquista que o
Paraná já obteve neste Senado Federal, no Congresso
Nacional. E tenho muito orgulho de dizer que fui autor
dessa resolução.
Valeu o mandato de Senador, Presidente. Estou
com a minha consciência tranquila e, principalmente,
muito grato àqueles que me apoiaram, como foi o caso
do Deputado Ratinho Junior, do Deputado Abelardo Lupion, do Senador Alvaro Dias e de todos os Senadores,
porque aqui votamos por unanimidade. O Relator foi o
Senador ACM Júnior, que teve a compreensão de que
o Paraná não poderia continuar sendo penalizado por
aquela pesada multa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu parabenizo V. Exª pelo apoio da resolução, mas
devo acrescentar que V. Exª está sendo injusto consigo
mesmo, porque, na realidade, V. Exª só tem tido, nesta
Casa, motivos para ser um excelente Senador.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero muito recomendar a indicação feita
pelo Presidente da República e pelo Ministro Celso
Amorim no sentido de que a Embaixadora Ana Lucy
Gentil Petersen possa representar-nos em Angola.
Registro inclusive que a Embaixadora Ana Lucy
está, nesses três dias, juntamente com muitos embaixadores, no encontro Brasil-África que analisa os temas:
combate à pobreza, Fome Zero e segurança alimentar.
Mais de 30 Ministros da Agricultura e de Desenvolvimento Social dos diversos países da África se encontram no Itamaraty desde ontem, segunda-feira, onde
ouviram o Presidente Lula, o Ministro Celso Amorim
e inúmeros Ministros. Hoje, pela manhã, os Ministros
da Pesca, da Agricultura e do Desenvolvimento Social
tiveram a oportunidade de expor os programas brasileiros. Sobretudo ontem houve a inauguração do novo
centro de pesquisas da Embrapa, empresa brasileira
que constitui uma das melhores do Brasil e que jus-
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tamente está agora se voltando para um intercâmbio
muito positivo com a África.
Quero aqui registrar o meu testemunho de como
os ministros dos países africanos e todas as suas delegações e embaixadores estão entusiasmados com
o passo que o Governo do Presidente Lula dá de
aproximação com os países africanos, visando aprofundar a nossa colaboração para o desenvolvimento
da África, muitas vezes em parceria com países do
hemisfério norte.
Quero também registrar que aos ministros da África expus como é que o Brasil aprovou no Congresso
Nacional o projeto que institui a renda básica de cidadania e da minha disposição de colaborar com todos
os países africanos no sentido de reﬂetir sobre como
também lá se poderia instituir algo semelhante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador José Sarney, gostaria de, em
breve intervenção, dizer a V. Exª que a indicada para
o posto de Embaixadora na Angola foi sabatinada na
Comissão de Relações Exteriores e se houve de forma
talentosa e competente. Daí a razão pela qual manifesto a minha satisfação em que ela possa realizar o
trabalho que anunciou nos debates da Comissão de
Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de Relação Exteriores.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto nossos
colegas votam, quero registrar com muita satisfação que
a Fundação Dom Cabral, lá de Minas Gerais, da PUC,
segundo publicação do Financial Times de ontem, ela
passou da 13ª posição para a 6ª posição do ranking
de educação executiva do mundo. É a primeira entre
50 instituições da América Latina analisadas.
É, portanto, Sr. Presidente, um momento de parabenizar toda a diretoria, é muito importante para o
Brasil ter um treinamento gerencial, treinamento de
executivos neste nível; ela está junto com a Kellogg’s,
com entidades da França. De maneira que ﬁco muito
satisfeito de trazer aqui este comunicado. Ela foi criada
em 1976. A Fundação Dom Cabral é uma extensão da
Universidade Católica de Minas Gerais; é um centro de
desenvolvimento de executivos, empresários e empresas por meio de soluções educacionais integradas.
Tive também a oportunidade de fazer lá a minha
especialização em Engenharia Econômica.
Acredito que para Minas Gerais, especialmente,
é muito importante que ela passe da 13ª posição em
2009 para a 6ª posição.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou proceder a apuração, em seguida dou a palavra a V. Exª.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39; e NÃO, 2.
Houve uma abstenção.
Total: 42 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 1, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta por acordo de Lideranças)
Mensagem nº 1, de 2010 (nº 5/2010, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Simas
Magalhães, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Equador.
O Parecer nº 528, de 2010–CRE, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Preparado o painel para receber o voto dos Srs.
Senadores e das Srªs Senadoras.
As Srªs Senadoras e Srs. Senadores já podem
votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
Concedo a palavra ao Senador Tenório.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda para me referir
à votação anterior, eu gostaria de dizer o seguinte: eu
fui um turista acidental em Angola – acidental porque
tentei pegar um avião da África do Sul para o Brasil,
mas não consegui e tive que ir para Luanda, onde ﬁquei por dois ou três dias – e, como tal, tive a oportunidade de conhecer a cidade, a cultura e exatamente
as condições de vida do povo de Angola, em particular
de Luanda.
E é impressionante, Sr. Presidente: povo pobre,
com muita diﬁculdade, mas com vontade de superar
essa diﬁculdade muito grande. E aí entra o Brasil nessa
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história. A presença de empresas brasileiras ajudando,
colaborando na superação das diﬁculdades econômicas, gerando oportunidades econômicas no país é uma
coisa absolutamente visível. E é aceita e reconhecida
de maneira extremamente gentil por todo o povo de
Angola. E a nossa Embaixadora, tenho certeza absoluta, fará um trabalho importante. É relevante que o
Brasil esteja bem ali, pela importância e pela presença que o Brasil tem na economia e no relacionamento
político e social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senado está colaborando com as nossas relações
com Angola votando logo a indicação da Embaixadora,
uma vez que no próximo mês visitará o Brasil o Presidente de Angola, e assim nós já teremos uma Embaixadora naquele país, em que a nossa Embaixada
encontra-se vaga.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr.
Presidente, apenas para registrar a minha presença
na votação anterior, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A presença de V. Exª será registrada, embora o seu
voto não possa ser computado.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador
César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma que o Senador Cícero Lucena, há poucos minutos perdi a votação passada, mas peço a V.
Exª para registrar a minha presença, mesmo que não
registre o voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O desejo de V. Exª será atendido. A Ata registrará a
presença de V. Exª.
Senador Camata! Estamos esperando.
Muito obrigado. (Pausa.)
Senador Casagrande. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro já votou?
Alcançado o quorum, vamos proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)

MAIO 2010
19598

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Maio de 2010

242

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenções.
Total: 43 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orodaor.) – Eu não consegui digitar meu
nome aqui mas meu voto acompanha a maioria.
O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.l) – Presidente, desejo registrar meu voto SIM. Eu não consegui registrar
aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – A
Ata registrará a vontade de V. Exª. Muito obrigado. V. Exª
terá oportunidade de votar nessa próxima indicação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Também desejo justiﬁcar o
meu voto na Embaixadora indicada para Angola na
votação anterior. Eu estava numa reunião. Favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A mesma justiﬁcativa
do Senador Flexa em relação à Embaixadora também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero registrar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É com prazer que registro a presença de V. Exª no
plenário.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 65, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta por acordo de Lideranças)
Mensagem nº 65, de 2010 (nº 70/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Roberto
Jaguaribe Gomes de Mattos, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
O Parecer nº 529, de 2010-CRE, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passamos
à votação. (Pausa.)
O painel está preparado.
Os Srs. Senadores e Senadoras podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do orador.) – Apenas para justiﬁcar que não
marquei o meu voto na votação dos dois Embaixadores anteriores. Estou agora justiﬁcando, com a minha
presença aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
Há número no plenário. Pedimos aos Srs. Senadores que votem.
O Senador José Agripino pede a palavra. Temos
a honra de ouvi-lo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a palavra para uma manifestação a respeito
do indicado, o Embaixador Roberto Jaguaribe, que é
uma das melhores ﬁguras do Itamaraty.
Ele está indicado para um posto importante, que
é a Embaixada do Brasil na Grã-Bretanha, substituindo
outro grande Embaixador, que é o Embaixador Carlos
Augusto Santos Neves, que, igualmente, como S. Exª,
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já exerceu postos de enorme importância no México,
no Canadá, e vai para o Consulado do Brasil no Porto
agora. Esteve na Grã-Bretanha e vai ser substituído
pelo Embaixador Roberto Jaguaribe, com quem estive
antes da sabatina e que conheço.
Quero dizer que a indicação de S. Exª honra o
Itamaraty. Voto com absoluta consciência de que o
indicado vai prestar grandes serviços aos interesses
do Brasil na Grã-Bretanha, a exemplo do trabalho feito
pelo Embaixador Santos Neves, que, por onde passou,
deixou bom rastro e vai ser seguido pelo Embaixador
Roberto Jaguaribe, com quem me solidarizo inteiramente e me associo na expectativa de que o trabalho
que ele vai fazer para a diplomacia brasileira na GrãBretanha será de primeira grandeza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Também desejo concordar com as palavras de V.
Exª, congratular-me com o Embaixador Jaguaribe e,
ao mesmo tempo, fazer o elogio ao Embaixador Santos Neves, uma das maiores ﬁguras do Itamaraty, que
tem cumprido uma carreira brilhante à frente daquela
Casa nos pontos que tem ocupado, além de ser um
grande intelectual e um bom proﬁssional.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Eu
estava cumprindo meus deveres de Parlamentar que,
por acaso, lidera sua Bancada e estive ausente das
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duas votações anteriores. Eu gostaria que isso fosse
consignado em ata.
Nesta votação, eu gostaria de ressaltar primeiramente a qualidade do diplomata Roberto Jaguaribe,
testado, comprovado e maduro do ponto de vista intelectual. E não há como não se fazer uma referência
a seu pai, meu amigo pessoal, meu companheiro. É
uma dessas ﬁguras que a gente inveja. Uma coisa é
procurar manter-se informado – e eu procuro manterme informado – e outra é ser fonte. Não tenho a menor
pretensão de nunca vir a ser fonte. Ele é fonte. Muitos dos meus conceitos nasceram do que ele me fez
beber. Por outro lado, alguns conceitos dele eu não
aceitei, porque preferia, pelo meu próprio raciocínio,
seguir caminho diverso.
Eu separo as pessoas que se informam em dois
tipos: aquelas que, como eu e tantos outros, procuram
a leitura. Mas a leitura que a gente procura é de pessoas do gabarito de Hélio Jaguaribe, pai de Roberto
Jaguaribe. Então, não consigo dissociar uma ﬁgura da
outra e neste momento faço uma homenagem a esse
grande intelectual brasileiro que há tanto tempo luta
por democracia, é criativo; quando erra é porque ousou pensar antes dos outros, e quando acerta produz
resultados muito bons para o Brasil.
Então, obviamente o meu voto deixou de ser secreto neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Muito obrigado. A Ata registrará o sentimento
de V. Exª.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 42, Srs. Senadores; e NÃO, 4;
Houve duas abstenções.
Total: 48 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 67, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta por acordo de Lideranças)
Mensagem nº 67, de 2010 (nº 79/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo
Cesar Meira de Vasconcellos, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, e, cumulativamente, junto ao Reino do Camboja
e à República Democrática Popular do Laos.
O Parecer nº 530, de 2010-CRE, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão e vou submeter a votos.
Em votação o nome do Embaixador Paulo Cesar
Meira de Vasconcellos para Embaixador junto ao Reino
da Tailândia. (Pausa.)
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
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(Procede-se à votação.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de justiﬁcar a minha não votação
nos três itens anteriores em virtude de minha presença
em um dos ministérios.
Então, eu gostaria que constasse a minha justiﬁcativa nos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido. A Ata registrará.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, por favor.
Eu também, Sr. Presidente. Nós estamos na
quarta votação. Eu registrei três votos, mas houve um
embaixador para o qual eu não registrei meu voto, por
estar atendendo repórteres. Eu pediria a V. Exª que em
Ata consignasse o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Senador José Agripino!
Senador Gilvam Borges, do Estado do Amapá,
está votando!
Alcançado o quorum regimental, vou proceder
à apuração.
Já apertei o botão do resultado, então vou proclamá-lo.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 04.
Houve uma abstenção.
Total: 44 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – AP) – Sr. Presidente, o Senador Mário Couto vota “sim”, Sr. Presidente!
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Presidente, o Senador Sérgio Guerra vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Sérgio Guerra e...
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. Presidente, Senador Eliseu Resende vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eliseu Resende votaria “sim”.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pedro
Simon vota “sim”, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pedro Simon votaria “sim”.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Última mensagem de indicação de Embaixador
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 73, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta por acordo de Lideranças)
Mensagem nº 73, de 2010 (nº 105/2010, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Carlos de
Souza-Gomes, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Oriental do Uruguai.
O Parecer nº 531, de 2010-CRE, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Os Senadores podem discuti-lo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e vamos proceder à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa).
Estamos votando, para o Uruguai, o Embaixador
Souza-Gomes, que é um proﬁssional dos mais qualiﬁcados do Itamaraty.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Presidente Sarney, apenas para expressar o desejo
de pleno êxito ao Embaixador João Carlos Souza-Gomes, um dos mais dedicados e eﬁcientes diplomatas
que já passaram pelo Senado Federal na condição de
Assessor Especial Parlamentar e um grande Embaixador que foi por onde cumpriu sua honrosa missão
de Embaixador do Governo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado.
Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Sem
revisão do orador.) – Eu gostaria de justiﬁcar a minha
ausência nas votações anteriores. Estava em uma audiência fora, mas já marquei presença nesta votação e
acompanho as votações anteriores com o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Ex.ª.
A Ata registrará.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Senador Jayme Campos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ressaltar que ﬁzemos a sabatina do nosso
Embaixador João Carlos. V. Exª mesmo fez referência ao
papel destacado da sua atuação, inclusive entre nós no
Congresso Nacional, com grande zelo, dedicado à sua missão. Vai ao Uruguai, que é um país muito importante para
a consolidação do Mercosul, é a sede do Mercosul.
Vai ser o nosso Embaixador, e ﬁco tranqüilo, porque
teremos dois embaixadores fortalecendo o Mercosul: o
Embaixador do Brasil no Uruguai e o nosso Embaixador
na missão que tem se destacado na defesa da construção desse caminho que V. Exª iniciou entre nós brasileiros,
juntamente com Alfonsín, na Argentina.
Então, destaco a indicação de João Carlos, que
é um Embaixador extraordinário. Antes dele, votamos
o Embaixador Jaguaribe, também um Embaixador
com grande conhecimento, grande preparo e grande
potencial de defender o Brasil no seu projeto de desenvolvimento e expansão do Brasil no mundo.
Acho que estamos fazendo indicações de grande
qualidade para as embaixadas brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Darei a palavra a V. Exª em seguida.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 43; e NÃO, 05.
Não houve abstenção.
Total: 48 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ordem do Dia.
O Item 1 é a Medida Provisória nº 477. O Senador
Eduardo Azeredo, que é o Relator, ainda não concluiu
o seu relatório, motivo pelo qual a matéria não pode ser
votada. E sendo assim, a pauta ﬁca obstruída.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
Quero comunicar também a todos os aposentados presentes que, logo que chegue aqui ao Senado,
leremos a Medida Provisória que trata da matéria pela
qual estão todos aqui.
Eu queria só comunicar porque, encerrada essa
parte da Ordem do Dia, os senhores, se quisessem, já
podiam ter a certeza de que, daqui se retirando, assim
será procedido pela Casa.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão
do orador.) – Um registro, Sr. Presidente. Estava aqui atendendo a imprensa, descuidei-me e não votei a indicação
de um grande Embaixador, que é João Carlos de SouzaGomes, um diplomata que conviveu com esta Casa por
anos como Assessor Parlamentar do Itamaraty e que está
aí designado para o Uruguai. Nele eu votaria tranqüilamente, e – digo com sinceridade – votaria a favor. Mas
não votei e quero registrar a minha presença e os meus
cumprimentos pela sua indicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– S. Exª diz do seu apreço pelo indicado.
Encerrada a Ordem do Dia.
Com a palavra, para uma questão de ordem, o
Senador Eduardo Suplicy e, como orador inscrito, em
seguida, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, se puder me inscrever como Líder, eu
gostaria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será inscrito como Líder.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabamos de votar o nome do Embaixador João Carlos de
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Souza-Gomes, que tão bem tem representado o Brasil
– e eu o cumprimento por suas ações na Venezuela no
último posto e nos outros que serviu o Itamaraty. Mas,
Sr. Presidente, há um acontecimento hoje de extraordinária relevância, do ponto de vista internacional, com
grande repercussão no Brasil e no mundo, pois todos
podemos ver como é que, na hora do almoço, às 13h,
as principais emissoras de rádio e de televisão do Brasil
e do mundo anunciaram a convocação dos jogadores
da Seleção Brasileira pelo técnico Dunga.
E quero, ao mesmo tempo que cumprimento todos
os 23 jogadores que foram convocados, notar que, dentre
esses 23, vinte estão servindo em times no exterior, porque
apenas Gilberto, do Cruzeiro; Kléberson, do Flamengo; e
Robinho, do Santos é que estão em times do Brasil, mas
isso signiﬁca que os esportistas futebolistas brasileiros
honram o futebol brasileiro em times de todo o mundo.
E quero aqui também registrar a esperança de, como há
sete jogadores que ainda serão convocados, que quem
sabe possam Neimar, Ganso, mesmo Adriano, Ronaldo
e Ronaldinho, e quem sabe outros serem convocados e
contribuírem para abrilhantar aquilo que é a esperança, a
expectativa de tantos brasileiros que torcem pelo nosso
time para que, ali na África do Sul, possam, mais uma vez,
honrar o esporte brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades
do Poder Executivo, no valor global de dezoito
bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e
três reais, e reduz o Orçamento de Investimento
de diversas empresas no valor global de cinco
bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta
reais, para os ﬁns que especiﬁca.
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
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da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro
milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que
cria o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
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atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais
no regime de partilha de produção (royalties);
comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto De
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria
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da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto De
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da 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.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
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VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária 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 Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
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dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
19
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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22
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 tríplices 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 Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
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Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
27
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 “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
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Parecer sob nº 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
32
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 Mabel), 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
34
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 Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
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35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
37
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 componentes, 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, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
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38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
40
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 audiência, nos
termos do Requerimento nº 636, de 2009).
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41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
44
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 áreas 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 Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
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45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob nº 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
46
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 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 Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
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Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
49
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 Russomanno), 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 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.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
51
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 Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
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52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro 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 Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal 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.
53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro 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 Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
54
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 aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
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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.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
56
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
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
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tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões – de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Augusto Botelho, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira,
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Sociais.
58
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, índices 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 (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
59
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, 09, 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 procedimentos 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, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre
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o Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5
– CCJ, que apresenta, com votos contrários
do Senador Romero Jucá e, em separado, do
Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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61
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 Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
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 2005Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5
– CCJ, que apresenta, com votos contrários
do Senador Romero Jucá e, em separado, do
Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
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 Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
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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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
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 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
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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64
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 responsabilidade, renuncie ao cargo.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
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-

MAIO 2010
19618

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

legibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
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-Complementar, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
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-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
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 Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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70
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 altera 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 decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
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 altera 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.
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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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
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-Complementar, 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 parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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73
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 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
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,
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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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
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
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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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76
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 administrativa 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
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
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(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
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 mandato 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 tramitação 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 oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
79
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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
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-
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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.
81
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 ﬁnanceiras 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: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140,
DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º 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.
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83
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 Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
84
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
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
85
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 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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, aviso da Ministra de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Aviso nº 276 – C. Civil
Em 6 de maio de 2010
Assunto: Relatório Final nº 2, da Subcomissão Temporária destinada a participar e acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas e do V Fórum
Mundial das Águas.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que foi encaminhada
ao Ministério do Meio Ambiente, para conhecimento e
providências cabíveis, cópia da Mensagem nº 19/2010
(SF), de 23 de março de 2010, referente ao Relatório
Final nº 2, da Subcomissão Temporária destinada a participar e acompanhar as atividades do Fórum das Águas
das Américas e do V Fórum Mundial das Águas.
Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação e
será anexado ao processado do Requerimento nº 6,
de 2008, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A propósito, comunicamos que o Senador Jorge
Yanai, DEM – MT, assume a vaga do Senador Gilberto Goellner em razão do afastamento de S. Exª para
tratamento de saúde.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Partido Democratas no Senado Federal.
Ofício no 36/10 – GLPSDB
Brasília, 11 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Senador Alvaro Dias, para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
Na Oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Serão feitas as substitutições solicitadas.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 506-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 28 de abril de 2010

OF. N° 036/10 – GLDEM
Brasília, 11 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Reportamo-nos ao OF n° 019/10-GLDEM, de
4-3-2010, em atendimento ao OF. n° 105/2010-CN, de
26-2-2010, cópias em anexo, por intermédio do qual
foi efetuada a indicação do Senador Gilberto Goellner
para compor, como membro titular, a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 07.137/2006-7, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 28-4-2010, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – O aviso que acaba de ser lido será publicado e encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 518-Sesses-TCU-Plenário
Brasília, 28 de abril de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Waldemir Moka
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional
Praça dos Três Poderes,
Anexo II, Ala C, sala 8 – Térreo – Brasíla – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos
do processo nº TC 000.335/2010-o, pelo Plenário desta Corte na sessão Ordinária de 28-4-2010,
acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 11-5-2010
até 16/5 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 31/5

prazo para apresentação de relatório;

até 8/6

prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e

até 15/6

prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.

MAIO19693
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A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 1º de maio 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 (José Sarney. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 125, DE 2010
Acrescenta art. 32-A à Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, para obrigar o
fabricante ou o importador de automóvel a
inserir, no manual de manutenção do veículo, relação contendo denominação, marca e
código de referência das principais peças
que compõem o veículo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 32-A:
“Art. 32-A. O fabricante e o importador
de automóvel deverão inserir no manual de
manutenção do veículo relação contendo denominação, marca e código de referência das
principais peças que compõem o veículo, na
forma do Regulamento.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar
a compra de peças de reposição para os automóveis
adquiridos pelos consumidores, diminuindo as diﬁculdades atualmente existentes.
Tais problemas incluem até mesmo a compra de
peças de veículos fabricados num mesmo ano, pois
estes compartilham peças com marcas e especiﬁcações diferentes, que acabam não tendo compatibilidade
com o automóvel adquirido.
Cumpre destacar que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)
obriga os fabricantes a assegurar a oferta de peças
de reposição enquanto não cessar a fabricação do
produto, devendo ser mantida a produção das peças
por período razoável de tempo, no caso de cessação
da produção.
A medida proposta, por outro lado, estimularia
uma saudável concorrência no mercado de peças de
reposição, o que cria a expectativa de queda em seu
preço, com positivos reﬂexos não só para as ﬁnanças
pessoais dos proprietários dos veículos, como para o
estado geral de conservação da frota circulante, acarretando maior segurança e menores níveis de poluição
e consumo.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
dignos Pares para o aperfeiçoamento e ulterior aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais
SEÇÃO II
Da Oferta
Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão
assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável
de tempo, na forma da lei.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle e de
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 126, DE 2010
Altera o Código Penal para tipiﬁcar
separadamente o estupro e o atentado violento ao pudor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 213 e 217-A do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
passam a viger com a seguinte redação:
“Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção
carnal, mediante violência ou grave ameaça:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez)
anos.
§ 1º. Se da conduta resulta lesão corporal
de natureza grave ou se a vítima é menor de
18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze)
anos.
§ 2º. Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)
“Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
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§ 1º. Incorre na mesma pena quem pratica a ação descrita no caput com alguém que,
por enfermidade ou deﬁciência mental, não
tem o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não
pode oferecer resistência.
§ 2º. Se da conduta resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 3º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”
...................................................... (NR)
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido dos
seguintes arts. 213-A e 217-B:
“Atentado violento ao pudor
Art. 213-A. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou
permitir que com ele se pratique ato libidinoso
diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez)
anos.
§ 1º. Se da conduta resulta lesão corporal
de natureza grave ou se a vítima é menor de
18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze)
anos.
§ 2º. Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
Atentado violento ao pudor contra vulnerável
Art. 217-B. Praticar ato libidinoso diverso
da conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º. Incorre na mesma pena quem pratica o ato descrito no caput com alguém que,
por enfermidade ou deﬁciência mental, não
tem o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não
pode oferecer resistência.
§ 2º. Se da conduta resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 3º. Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

MAIO19695
2010

Quarta-feira 12

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, alterou
profundamente o Título VI da Parte Especial do Código Penal. Estupro e Atentado Violento ao Pudor, antes
deﬁnidos nos arts. 213 e 214 daquele diploma, foram
reunidos em uma só norma incriminadora, na forma da
atual redação do art. 213. O art. 214 foi revogado.
Embora a modiﬁcação legislativa tenha sido promovida para endurecer a resposta penal para os crimes sexuais, algumas situações delituosas tiveram
sua punição abrandada. Antes, havia sempre concurso
material entre estupro e atentado violento ao pudor,
o que resultava na soma das penas de cada crime;
agora, reunidos num só tipo penal, quando o agente
pratica uma única conduta, sua defesa poderá alegar
a “continuidade delitiva”, se presentes determinadas
circunstâncias. Ou seja, pela regra atual, o crime de
atentado violento ao pudor poderá ser interpretado
como uma conduta antecedente a do crime de estupro, em que este será tido como a “continuação delitiva” do primeiro.
Na hipótese aventada, impor-se-á a aplicação do
disposto no art. 71 do Código Penal (“Crime Continuado”), segundo a qual nos crimes da “mesma espécie
e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro”. Restará ao juiz apenas aplicar
“a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, qualquer caso, de um
sexto a dois terços.”.
Um exemplo emblemático desse imbróglio, se
deu na sessão da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no dia 5 do mês passado. Ao julgar
o Habeas Corpus 125.207-ES, a Corte reduziu a pena
de um criminoso que, por três vezes abusou sexualmente da ﬁlha de dez anos de idade, praticando contra
ela duas práticas de atentado violento ao pudor e, em
outra oportunidade, ao tentar consumar o estupro, foi
impedido por terceiros. A condenação ﬁxada em 21
anos de reclusão pela Justiça do Estado do Espírito
Santo foi reduzida para 10 anos e 9 meses. No caso,
o STJ entendeu que houve continuidade delitiva, não
reconhecendo o concurso material aplicado pelo Tribunal estadual, diante da alteração legislativa promovida
pela Lei nº. 12.015, de 2009.
A perplexidade causada pelas novações trazidas
pela Lei nº. 12.015, de 7 de agosto de 2009, foi de tal
repercussão no mundo jurídico, que levou a Procuradoria Geral da República a propor perante o Supremo
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Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 4301-3) contra a Lei nº. 12.015/2009.
Logo, para concretizar os objetivos do Projeto
de Lei do Senado nº 253, de 2004, do qual se originou a mencionada Lei, qual seja, o de recrudescer o
tratamento dispensado aos crimes sexuais, inclusive
aqueles praticados contra menores de catorze anos de
idade e/ou vítimas de enfermidade ou deﬁciência mental que lhes retirem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não
possam oferecer resistência, impõe-se tipiﬁcar, separadamente, o estupro e o atentado violento ao pudor,
na forma como propomos.
Pretendemos, com isso, aprimorar o texto legal
para atender aos anseios que motivaram a edição da Lei
nº 12.015, de 2009, razão pela qual pedimos aos ilustres Pares que votem pela aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra A Liberdade Sexual
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Concurso material
Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No
caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e
de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – Na hipótese deste artigo, quando ao agente
tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Quando forem aplicadas penas restritivas
de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente
as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Crime continuado
Art. 71 Quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
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aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único – Nos crimes dolosos, contra
vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras do parágrafo único do art. 70
e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
Estupro
Art. 213 – Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze
anos: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
Pena – reclusão de quatro a dez anos. (Redação
dada pela Lei nº 8.069, de 1990) (Revogado pela Lei
n.º 9.281, de 4.6.1996)
Pena – reclusão, de três a oito anos.
Pena – reclusão, de seis a dez anos. (Redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito)
ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2º Se da conduta resulta morte: (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Atentado violento ao pudor (Revogado pela Lei
nº 12.015, de 2009)
Art. 214 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção
carnal: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 (Revogado pela
Lei nº 12.015, de 2009)
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) (Revogado pela Lei n.º 9.281, de 4.6.1996
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
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Pena – reclusão, de seis a dez anos. (Redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) (Revogado pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Posse sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de
2005)
Pena – reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único – Se o crime é praticado contra
mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14
(catorze) anos:
Pena – reclusão, de dois a seis anos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 127, DE 2010 – COMPLEMENTAR
Proíbe às empresas responsáveis pela
emissão e administração de cartões de crédito a renovarem o contrato do cartão automaticamente, impõe prazo mínimo para
variação na taxa de juros de operações já
contratadas e estabelece sanções.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O emissor ou a empresa responsável pela
emissão de cartões de crédito ﬁcam proibidos de renovar o contrato do cartão de crédito automaticamente,
sem abrir negociação com o cliente, mesmo nos casos
em que existam dívidas parceladas.
§ 1º A renovação do contrato deverá ser proposta
por escrito com no mínimo sessenta dias de antecedência do vencimento do contrato em vigor.
§ 2º Eventuais aumentos na taxa de juros de
operações de crédito já contratadas e em todos os
demais custos exigidos do titular do cartão só poderão
ser realizados se houver atraso superior a seis meses
no pagamento da fatura.
Art. 2º O emissor ou a empresa responsável pela
emissão de cartões de crédito ﬁcam sujeitos às seguintes penalidades, em caso de infração dos dispositivos
previstos no art. 1º:
I – multa;
II – suspensão temporária da atividade de emissão de cartões de crédito;
III – suspensão deﬁnitiva do direito de exercer a
atividade de emissão de cartões de crédito;
IV – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua
atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente
de procedimento administrativo.
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Art. 3º A multa a que se refere o inciso I do art. 2º
não será inferior a dez por cento e não será superior a
vinte por cento da fatura anual do titular do cartão e de
seus dependentes paga ao emissor ou à empresa responsável pela emissão cartões de crédito, bem como de
anualidades, tarifas, taxas, encargos, custos e multas
associadas à atividade de cartões de crédito.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a sua publicação.
Justiﬁcação
A indústria de cartões de crédito tem sido causa
de grande preocupação para as autoridades do País
devido ao crescimento expressivo que tem alcançado
e ao uso cada vez maior por parte das classes menos
aquinhoadas e esclarecidas da população desse importante meio de pagamento e de crédito.
Trata-se de uma reconhecidamente importante indústria, que facilita a vida de milhões de brasileiros, sejam consumidores ou estabelecimentos comerciais.
No entanto, a concentração de mercado – apontada por estudo elaborado pela Consultoria desta Casa
e, posteriormente, por relatório divulgado pelo Banco
Central (BACEN), em conjunto com a Secretaria de
Acompanhamento Econômico (SEAE) e com a Secretaria de Direito Econômico (SDE) – permite largamente a prática de condutas abusivas, em detrimento
da parte que detém menor poder de barganha, qual
seja, o consumidor, ou titular do cartão.
Dessa forma, propomos que a renovação do
contrato de cartão de crédito não seja feita de forma
automática, mas de maneira comprovadamente negociada, inclusive naqueles casos em que haja dívida
parcelada. Espera-se que a necessidade de negociação permita uma melhor avaliação das condições por
parte do consumidor.
Também propomos que as empresas emissoras
ou responsáveis pela emissão de cartão de crédito
sejam vedadas de aumentarem os juros e o valor de
outros custos sobre operações de crédito já contratadas, mesmo com atrasos de pagamento, desde que
inferiores a seis meses do vencimento.
Para que a Lei atinja os objetivos desejados, é
importante impor sanções, que vão de multas até a
proibição de continuar exercendo a atividade.
É o que se coloca à deliberação do Congresso
Nacional. Tendo em vista a importância deste PLS para
reduzir os abusos cometidos pelos emissores de cartões de crédito, com claros prejuízos para os consumidores, solicito o apoio dos meus nobres pares para
a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 2010
Confere ao Município de Sorriso, no
Estado de Mato Grosso, o título de Capital
Nacional do Agronegócio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Sorriso, no
Estado de Mato Grosso, o título de Capital Nacional
do Agronegócio.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O município de Sorriso em Mato Grosso, dada a
força de sua produção agrícola, é reconhecido como
o maior produtor de grãos do país, e quiçá do mundo,
produzindo anualmente mais de 2 milhões de toneladas de grãos, ou seja, 2% do total do país e 17% do
total cultivado em Mato Grosso.
Sorriso foi o maior produtor de grãos do país,
por exemplo, em 2007 com 2,5 milhões de toneladas,
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística). Em segundo lugar, ﬁcou o município de
Sapezal, também em Mato Grosso, com 1,59 milhão
de toneladas produzidas. A diferença entre os dois
municípios demonstram a pujança da produção agrícola na região, mais de 1 milhão de toneladas é considerável.
Em 2008, Sorriso obteve o maior valor de produção, com aumento de 63,4% em relação a 2007. O
município não só permaneceu como o maior produtor
nacional de milho e soja, como ultrapassou o município baiano de São Desidério, maior produtor de algodão herbáceo, em relação ao valor da produção. São
Desidério teve um acréscimo no valor da produção de
29,5% em comparação a 2007.
Portanto, estes dados demonstram que o título é
merecido, uma vez que o município está completando
quase uma década de liderança na produção nacional, demonstrando que o Agronegócio no município é
sólido e muito bem estruturado.
Acreditamos que o município merece ser reverenciado como um exemplo de sucesso na produção
e na geração de divisas para nosso país e que este
título faz uma homenagem justa à população de Sorriso
que tanto trabalha para o crescimento de nosso país.
Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessarenko.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2010
Altera a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, para estabelecer a possibilidade de subscrição eletrônica para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 3º e 4º:
“Art. 13. ................................................
.......................................................................
§ 3º Para ﬁns do disposto no caput serão contabilizadas as assinaturas manuais e
eletrônicas dos eleitores.
§ 4º Os projetos que não lograrem alcançar o número mínimo de assinaturas tramitarão
na forma de sugestões legislativas.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Hoje a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998,
exige para os projetos de iniciativa popular a assinatura de 1% dos eleitores do País, distribuídos em pelo
menos cinco Estados, com um percentual mínimo de
eleitores em cada um deles. O eleitorado brasileiro provavelmente ultrapassa os 135 milhões de cidadãos, o
que situa a exigência da Lei em algum ponto próximo
a 1 milhão e 350 mil assinaturas.
A magnitude dessa exigência inibe, e quase chega a inviabilizar, a meu ver, a mobilização em torno da
apresentação de projetos de iniciativa popular. Aﬁnal,
ao trabalho de coleta, é preciso acrescentar o trabalho,
ainda maior, de controle dessas assinaturas, indispensável à prevenção da fraude.
Nas condições estipuladas pela Lei, portanto,
um importante instrumento de participação direta do
cidadão, consagrado na Carta de 1988, permanece
pouco utilizado.
O presente projeto de lei procura sanar essa situação e estimular a participação popular no que respeita
à iniciativa legislativa. Para tanto propõe:
a) permitir a contabilização de assinaturas eletrônicas, coletadas pelos organizadores do movimento ou pela própria Câmara
dos Deputados; e
b) direcionar os projetos que não atinjam
o percentual exigido ao processo legislativo,
na forma de sugestões legislativas, sujeitos,
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portanto, ao mesmo rito que as propostas originadas de sindicatos, associações e organizações não governamentais.
A alteração da regra no sentido proposto permitirá o aumento da participação direta do cidadão em
termos de iniciativa legislativa e contribuirá para consolidar a legitimidade das instituições representativas
no País.
Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessarenko.
LEGISLAÇÃO CITADA
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PROJETO DE LEI No 130, DE 2009
Revoga o art. 4º do Decreto-Lei nº 467,
de 13 de fevereiro de 1969, e o seu Parágrafo único.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados o art. 4º do Decreto-Lei
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e o seu Parágrafo único.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2o ................................................................
....................................................................................
Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1o O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2o O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais impropriedades
de técnica legislativa ou de redação.
Art.14..................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última
a decisão terminativa)

O art. 4º do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece que os produtos de uso veterinário que forem importados, parcial ou totalmente,
devem passar a ser fabricados no território nacional
dentro do prazo de três (3) anos, a contar da data do
seu respectivo licenciamento.
O dispositivo legal do Decreto-Lei nº 467, de
13 de fevereiro de 1969, estabelece exceção apenas
para os produtos de uso veterinário cuja fabricação
no território nacional seja impossível e esse fato seja
devidamente comprovado por entidade de Classe da
Indústria Veterinária, indústria esta que ﬁca, então,
desobrigada de fabricá-los no Brasil.
Entendo que essa exigência, deﬁnida em 1969,
há mais de 40 anos, portanto, não se coaduna com o
contexto industrial e comercial do Brasil de agora nem
com o contexto internacional no qual o nosso país está
inserido, onde as relações comerciais e econômicas
são baseadas, prioritariamente, em princípios liberais
e de livre mercado, o que possibilita, inclusive, que se
apliquem sanções comerciais a produtos exportados
pelo Brasil.
Assim sendo, não há como manter a proibição
de renovação de licença para importação e comercialização de produtos de uso veterinário, porque a falta
deles poderia acarretar grandes diﬁculdades para suprir
a demanda da cadeia produtiva brasileira de proteína
animal, uma vez que ela, para ser plenamente atendida, prescinde de complementação, que é conseguida
pelo produto importado.
É necessário que ﬁque claro também que o cumprimento integral da exigência de fabricar no Brasil
os produtos de uso veterinários importados, dentro
do prazo estipulado na lei – três (3) anos a contar da
data de seu respectivo licenciamento– é, na prática,
seriamente diﬁcultada, em decorrência do caráter ge-
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nérico e subjetivo do texto legal disposto no art. 4º do
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969.
A entidade de classe da Indústria Veterinária tem
encontrado diﬁculdades para comprovar e atestar a
impossibilidade de fabricação no território nacional de
produto de uso veterinário em razão de o dispositivo
legal não explicitar os princípios nos quais o atestado
deve estar assentado. Assim, o processo pode se tornar subjetivo, tornando-se passível de questionamentos jurídicos, até porque as razões da impossibilidade
de produção no Brasil podem ter por base aspectos
técnicos, ou operacionais, ou econômicos ou mesmo
comerciais.
Considero, por isso, que, atualmente, seja plenamente dispensável a exigência imposta pelo art.
4º do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969,
porque ela, amparada em bases comerciais defasadas e em princípios de mercado internacional que não
mais adotados, continua mantendo as indústrias de
produtos de uso veterinário sob obrigações de difícil
cumprimento.
Além disso, essas exigências impedem que haja
uma ampla e salutar concorrência entre indústrias e
empresas que fabricam e distribuem produtos de uso
veterinário, concorrência esta que é defendida pelos
produtores brasileiros de carnes, derivados e produtos de origem animal, pelos benefícios que ela proporcionará, não somente a eles, mas, também, aos
consumidores.
Além do mais, a supressão do caput do art. 4º
do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e
de seu Parágrafo único, não comprometerá a qualidade e a eﬁcácia dos produtos de uso veterinário a
serem comercializados no Brasil, porque o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já cuida de
impor e de manter rigorosas exigências ao conceder o
registro e a autorização para comercialização desses
produtos no país, sejam eles produzidos no território
nacional ou importados.
Sala das Sessões, maio de 2010. – Senador
César Borges.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 467,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1969
Dispõe sobre a ﬁscalização de produtos de uso veterinário, dos estabeleci-
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mentos que os fabricam e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o § 1º do Art. 2º do Ato Institucional nº
5, de 13 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1º É estabelecida a obrigatoriedade da ﬁscalização da indústria, do comércio e do emprego de
produtos de uso veterinário, em todo o território nacional.
Parágrafo único Entende-se por produtos de uso
veterinário, para efeito do presente Decreto-Lei, todos
os preparados de fórmula simples ou complexa, de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com
propriedades deﬁnidas e destinadas a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos animais, ou que possam
contribuir para a manutenção da higiene animal.
Art. 2º A ﬁscalização de que trata o presente
Decreto-Lei será exercida em todos os estabelecimentos privados e oﬁciais, cooperativas, sindicatos
rurais ou entidades congêneres que fabriquem, fracionem, comerciem ou armazenem produtos de uso
veterinário, estendendo-se essa ﬁscalização à manipulação, ao acondicionamento e à fase de utilização
dos mesmos.
Art. 3º Todos os produtos de uso veterinário, elaborado no País ou importados, e bem assim os estabelecimentos que os fabriquem ou fracionem, e ainda
aqueles que comerciem ou armazenem produtos de
natureza biológica e outros que necessitem de cuidados
especiais, ﬁcam obrigados ao registro no Ministério da
Agricultura, para efeito de licenciamento.
§ 1º – A licença que habilitará ao funcionamento
do estabelecimento será renovada anualmente.
§ 2º – A licença que habilitará a comercialização
dos produtos de uso veterinário, elaborados no País,
será válida por 10 (dez) anos.
§ 3º – A licença para comercialização de produtos
de uso veterinário importados , parcial ou totalmente,
terá validade máxima de 3 (três) anos, podendo ser
renovada para os casos da exceção previstas no Art.
4º deste Decreto-Lei.
§ 4º – Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da
entrada do pedido de registro ou da renovação da licença do produto no órgão Central competente, quando
este não houver se manifestado, será imediatamente
emitida licença provisória válida por 1 (hum) ano, salvo os casos especiais deﬁnidos na regulamentação do
presente Decreto-Lei.
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Art. 4º Os produtos deﬁnidos no Art. 1º, Parágrafo
único, parcial ou totalmente importados, deverão ser
integralmente elaborados no país, dentro do prazo de 3
(três) anos, exceto devidamente comprovada a impossibilidade de sua fabricação no território nacional, através
da entidade de Classe da Indústria Veterinária.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo será contado, a partir da data da publicação deste
Decreto-Lei, para os produtos já licenciados e da data
do respectivo licenciamento, para aqueles que, nas
mesmas condições, venham a ser comercializados.
Art. 5º Pela execução dos serviços de ﬁscalização previsto neste Decreto-Lei, serão cobrados as
seguintes taxas:
a) de licenciamento anual dos estabelecimentos que importem, fabriquem, fracionem,
comerciem ou armazenem produtos de uso
veterinário até 10 (dez) produtos – um salário
mínimo do maior valor vigente no País, e, acima, dois salários mínimos;
b) de licença para comercialização de
cada produto meio a dois salários-mínimos do
maior valor vigente no País, de acordo com a
natureza e as características de cada produto
e de conformidade com o que estabelecer a
regulamentação do presente Decreto-Lei.
Parágrafo único. Os estabelecimentos oﬁciais,
cooperativas e sindicatos rurais, ﬁcam isentos do pagamento das taxas referidas neste artigo.
Art. 6º As infrações ao presente Decreto-Lei e
respectiva regulamentação ﬁcam sujeitas a penas de
advertências, ou multas correspondentes ao valor de 1
(hum) a 3 (três) vezes o maior salário-mínimo vigente
no País, dobrados sucessivamente nas reincidências
até 3 (três) vezes, sem prejuízo, quando for o caso, de
cancelamento do registro do produto ou da cassação
do registro do estabelecimento, além das sanções
penais cabíveis.
Art. 7º Das multas e demais penalidades, aplicadas
pelo órgão incumbido da execução deste Decreto-Lei,
caberá pedido de reconsideração ao Diretor-Geral do
Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e recurso dentro de igual
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período, subseqüente, ao Senhor Ministro da Agricultura,
ressalvado o recurso ao Poder Judiciário, se cabível.
Art. 8º A responsabilidade técnica dos estabelecimentos a que se refere este Decreto-Lei, caberá obrigatoriamente a veterinário, farmacêutico ou químico,
conforme a natureza do produto, a critério do órgão
incumbido de sua execução.
Art. 9º É vedado a todo servidor em exercício no
órgão ﬁscalizador, e ao seu consorte, empregarem sua
atividade em estabelecimentos particulares que produzam, fracionem, comerciem ou armazenem produtos de uso veterinário, ou manterem com os mesmos
qualquer relação comercial, ainda que como acionistas,
cotistas ou comanditários.
Art.10 Fica criada, no Ministério da Agricultura,
subordinada ao Serviço de Defesa Sanitária Animal,
do Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária,
a Comissão de Biofarmácia Veterinária, que terá a sua
organização e atribuições deﬁnidas na regulamentação
do presente Decreto-Lei.
Art.11 Compete ao Ministério da Agricultura,
através do Serviço de Defesa Sanitária Animal, do
Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária,
a execução do presente Decreto-Lei, bem como da
respectiva regulamentação.
Art.12 O presente Decreto-Lei, que entrará em
vigor na data de sua publicação, será regulamentado
pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias,
ﬁcando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1969; 148º da Independência e 81º da República. – A.Costa E Silva, Ivo
Arzua Pereira
(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, em decisão terminativa)
(Publicado no Diário Oﬁcial de 14/02/69)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e encaminados às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A matéria que acaba de ser lida esta sujeita às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 67, de 2010, do
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 360, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 67/2010/CE
Brasília, 4 de maio de 2010
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada
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nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador José Nery, ao Projeto de Lei do
Senado nº 360, de 2009, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Senador Flexa Ribeiro, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de São Miguel do Guamá, no Estado do Pará”, foi dado como
deﬁnitivamente adotado pela Comissão.
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência ao expediente recebido, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
a matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 191, 192
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e 193, de 2010, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando a apreciação, em
caráter terminativo, respectivamente, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 154, de 2009; 14, de 2008; e 348,
de 2007.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº191/2010/CAE
Brasília, 4 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado n° 154, de 2009, que
“autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de
Reutilização de Água (FUNREÁGUA)”, com as Emendas n°s 01 e 02-CMA-CAE e n°s 03 e 04-CAE.
Informo, ainda, que no texto inicial do Projeto foi
veriﬁcada uma falha de digitação no artigo 3°, visto
que dois incisos foram numerados como VI. A referida
falha foi corrigida no Texto Final do Projeto elaborado
pela Comissão, renumerando-se esses incisos como
VI e VII.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 192/2010/CAE
Brasília, 4 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado n° 14, de 2008,
que “altera a Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deﬁciência
física, e dá outras providências, para incluir os portadores de deﬁciência auditiva”, com as Emendas nºs
01 e 02-CDH-CAE.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado n° 348, de 2007, que
“inclui a carne suína na pauta de produtos amparados
pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM),
nos termos do Decreto-Lei n° 79, de 19 de dezembro
de 1966, e da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992”,
com a Emenda n° 01-CRA-CAE.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 541, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2009 – Consolidação, de autoria do Senador Adelmir Santana,
que consolida e atualiza a legislação federal sobre a
inscrição e a extinção do registro de empresário e de
sociedade empresária.
Observado o disposto no § 3º do art. 213-B, e
nos termos do § 1º do art. 213-C, combinado com o
art. 235, II, d, todos do Regimento Interno, a matéria
ﬁcará perante a Mesa durante cinco dias úteis a ﬁm de
receber emendas destinadas à correção de redação
que afronte o mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 542 a
546, de 2010, sobre as seguintes matérias:

Brasília, 4 de maio de 2010

– Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2007 (nº
3.029/2004, na Casa de origem, do Deputado
Antonio Carlos Mendes Thame), que altera dispositivos da Lei nº 9.660, de 16 de junho de 1998
(a renovação da frota oﬁcial deverá ser feita por
veículos movidos a combustíveis renováveis, ou
da mistura desses com combustíveis de outras
fontes); e
– Projeto de Lei do Senado nº 243, de 2009-Complementar, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera dispositivos da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência

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

OF. Nº 193/2010/CAE
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 532, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo
pela apresentação do Projeto de Resolução nº 17,
de 2010 (MSF 114/2010), que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a até
sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e o Nordic Investiment
Bank – NIB, cujos recursos destinam-se ao coﬁnanciamento do Programa Multissetorial NIB III – Linha
de Crédito – Países Nórdicos.
A proposição ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Como Líder inscrito, Senador Marcelo Crivella.
(Pausa.)
Marcelo Crivella não está presente.
O orador inscrito na lista é o Senador Alvaro
Dias.
V. Exª está inscrito e é o primeiro orador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, os aposentados que comparecem às galerias do Senado Federal
aguardam, com justiﬁcada expectativa, a leitura da Medida Provisória aprovada pela Câmara dos Deputados
que confere o reajuste de 7,72% e exclui a hipótese
do fator previdenciário.
Também alimentamos a mesma expectativa e
aguardamos ansiosamente por esse debate, imaginando ser possível aprovação célere no Senado Federal
para que o Presidente da República possa se manifestar sobre a matéria.
Mas eu venho à tribuna, Sr. Presidente, para expor
ao Senado Federal e àqueles que nos acompanham
pela TV Senado quais foram as alterações aprovadas
pela Câmara dos Deputados à Lei Pelé, proposta a ser
submetida amanhã, de forma terminativa, às várias
comissões técnicas da Casa: à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte e à Comissão de Assuntos Sociais.
A Lei Pelé vigora já há bom tempo, e esse tempo
nos permitiu veriﬁcar quais foram os seus benefícios,
como também os equívocos que justiﬁcam alterações
imprescindíveis.
As principais alterações... É bom antes abrir um
parêntese: o Congresso Nacional tem que se preocupar, sim, com a legislação do desporto no País. Aﬁnal,
o futebol, especialmente, não é apenas uma atividade
lúdica que proporciona o entretenimento de todos os
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brasileiros; é uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública,
portanto, promotora do desenvolvimento econômico
do País.
Para exempliﬁcar a sua importância, basta dizer que, no mundo, a atividade futebolística mobiliza
mais de 280 bilhões de dólares por ano. E é inevitável
a conclusão de que, em nosso País, não estamos explorando, com a necessária competência, as potencialidades advindas da prática esportiva para a promoção
do desenvolvimento econômico do País.
O debate no Congresso Nacional sobre essas
questões praticamente ressurgiu com a CPI do Futebol, que tive a honra de presidir há alguns anos. Foi
um grande debate sobre a legislação esportiva. Foi
com a CPI do Futebol que nós chegamos ao Estatuto
do Torcedor. Foi com ela que chegamos à Lei de Responsabilidade Social do Desporto do País, conferindo
maior transparência e possibilitando a responsabilização civil e criminal daqueles que eventualmente possam envolver-se em delitos praticados na gestão das
entidades e dos clubes de futebol de nosso País. Até
então, dirigentes passavam pelos clubes e pelas entidades, arrebentavam os cofres e voltavam para casa
sem que nada ocorresse. Não havia a possibilidade da
responsabilização. Hoje, a obrigatoriedade de publicação de balanços e um novo conceito na administração
do futebol signiﬁcou um avanço a partir desse marco,
que estabelece duas etapas: até a CPI, e depois da
CPI do Futebol.
Hoje, estamos tratando do aprimoramento da legislação. Mais um passo que se pretende dar adiante.
E quais são essas alterações?
A proposta pretende estabelecer o ﬁm de um único
código desportivo para regular todas as modalidades
coletivas e individuais - portanto, nova redação, estabelecendo autonomia para as modalidades coletivas e
individuais, na formulação do Código Desportivo; elenca
as entidades e os segmentos que deverão ser representados no Conselho Nacional do Esporte, embora o
Ministro do Esporte continue com o poder de indicação
e nomeação; inclui a Confederação Brasileira de Clubes
entre aquelas que congregam o Sistema Nacional do
Desporto. As entidades regionais de administração e
de prática desportiva serão equiparadas às nacionais,
do ponto de vista de sua autonomia.
Alteramos também, com essa proposta, o § 11
do art. 27, para determinar a responsabilização dos
administradores das entidades desportivas, independentemente da forma jurídica adotada, mas somente
nos casos de atos ilícitos, gestão temerária ou atos
contrários ao previsto no contrato social ou estatuto;
inclui também dispositivo que estabelece a nulidade
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das cláusula de contratos ﬁrmados entre entidades de
prática desportiva e terceiros ou entre estes e atletas
que possam intervir ou inﬂuenciar nas transferências
de atletas. Isso signiﬁca proteger os clubes formadores
de atletas proﬁssionais. Isso signiﬁca, acima de tudo,
evitar a exploração que ocorre com a celebração de
contratos de gaveta, amarrando a empresários o destino de talentosos adolescentes que surgem para o
futebol, impedindo a migração desses talentos para o
exterior muito cedo. A proposta organiza, portanto, de
forma consequente, a transferência dos jovens atletas
para o exterior.
Quanto aos aspectos da relação de trabalho, prevê
aplicação ao atleta proﬁssional das normas constantes
na legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas algumas peculiaridades do exercício dessa
proﬁssão. Estabelece também as cláusulas indenizatórias. Não vou detalhar.
As cláusulas indenizatórias dizem respeito à transação de jogadores para o exterior, negócios que são
realizados por clubes de futebol do Brasil com clubes
de futebol do exterior e mesmo no interior do país. São
cláusulas que dizem respeito à rescisão do contrato.
O projeto também elenca uma série de deveres
cumulativos para que o clube formador ou a entidade
da administração como formadora de atletas possa
auferir os benefícios da legislação.
Quais são as exigências? Garantir assistência
educacional, psicológica, médica e odontológica aos
atletas; ajustar o tempo destinado a formação do atleta à atividade esportiva, não superior a quatro horas
por dia, aos horários do currículo escolar, ou curso
proﬁssionalizante, além de proporcionar-lhe a matrícula escolar, com exigência de frequência e satisfatório aproveitamento. Ou seja, uma preocupação com a
formação educacional do jovem.
É evidente que muitos desses atletas proﬁssionais foram forjados para a prática esportiva sem que
se estabelecesse essa prioridade da formação educacional.
A legislação agora, da forma como se propõe,
pretende estimular exatamente o atendimento à necessidade da formação educacional.
Fará jus, portanto, a valor indenizatório (limitado a
duzentas vezes os gastos comprovadamente efetuados
com a formação), se ﬁcar impossibilitada de assinar
o primeiro contrato por oposição do atleta, ou quando
ele se vincular a outra entidade de prática esportiva
sem sua autorização.
Ou seja, o clube formado investe na formação
do atleta proﬁssional. Se, eventualmente, ele se recusar a assinar o primeiro contrato com esse clube, a
legislação estabelece o valor indenizatório para que
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o clube formador seja, evidentemente, premiado pelo
fato de ter preparado este atleta para a atividade do
desporto.
A lei determina também que o clube terá direito
de preferência para a primeira renovação do contrato,
por prazo não superior a três anos, e determina, para
a transferência nacional de atleta proﬁssional, 5% para
os clubes formadores.
Uma questão polêmica que a lei prevê é a do
direito de arena. A proposta separa o direito de arena no sentido do seu alcance do direito à imagem. E
com esse dispositivo, o direito de arena é a faculdade
outorgada por lei às entidades desportivas para negociar a imagem coletiva do espetáculo desportivo que
produzem. E baixa de 20% para 5% a porcentagem a
ser repassada aos sindicatos de atletas proﬁssionais
e, por esses, distribuídos entre os atletas participantes
dos espetáculos.
Portanto, é um prêmio aos clubes com o repasse
do percentual inferior aos atletas, evidentemente, os
clubes deverão compensar essa perda do atleta proﬁssional com os salários que devem ser estabelecidos
no momento da assinatura do contrato.
São algumas das alterações que considerei essenciais e por esta razão as trouxe à tribuna no dia de
hoje, já que amanhã teremos o debate, na Comissão
de Constituição e Justiça, com as demais Comissões
da Casa, que devem opinar sobre essa proposta.
Parece não haver dúvida quanto à necessidade
premente de adoção de medidas que possibilitem ao
esporte brasileiro, especialmente ao futebol, o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Por sua
pertinência e dever de justiça, pelo brilhante trabalho
realizado como Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Alvaro...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu vou
conceder a V. Exª em um minuto.
Na Comissão Parlamentar de Inquérito, o exSenador Geraldo Althoff, em seu relatório, disse o
seguinte:
Elemento de identidade nacional, forma de expressão do povo brasileiro, o futebol
constitui fenômeno de massa inconteste, seja
do ponto de vista sociológico, psicológico ou
esportivo. Progressivamente, pelas ilimitadas
possibilidades que abre em termos de geração de emprego e renda, vem se consolidando, também, como item importante na pauta
econômica do País.
Toda essa riqueza magníﬁca não tem, no
entanto, conseguido ﬂorescer em sua plenitude.
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A realidade do futebol brasileiro, em constante
crise gerencial e ﬁnanceira, evidencia a existência de disfunções em sua estrutura e organização. Reclama, por isso mesmo, a identiﬁcação
dos fatores que impedem o desenvolvimento
de sua capacidade socioeconômica, bem como
a reﬂexão sobre caminhos que possibilitem a
reversão dessa tendência.
Na verdade, os diagnósticos sobre o futebol brasileiro, conquanto sob óticas distintas,
convergem para a constatação de estarmos
distantes de um setor com imitadas potencialidades de natureza econômica, com inegável
repercussão social. Identiﬁque-se, igualmente,
quanto à necessidade de que sejam tomadas
medidas sólidas que permitem o desenvolvimento econômico do espetáculo futebolístico,
condição essencial para o resgate dos elementos que tornaram o esporte a grande paixão
dos brasileiros.
Fiz a leitura em homenagem ao ex-Senador Geraldo Althoff, que foi Relator da CPI do Futebol e realizou notável trabalho, possibilitando, realmente, uma
mudança no conceito da administração do futebol no
País.
Vou conceder um aparte, primeiramente, ao Senador Tasso Jereissati, que solicitou antes; depois a V.
Exª e, em seguida, ao Senador Eduardo Suplicy.
Senador Tasso.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Alvaro, já que V. Exª está falando sobre futebol como
o grande esporte das massas, eu não poderia deixar
de expressar, no dia de hoje, a minha mais profunda
decepção pela convocação que foi feita, hoje, dos jogadores para a Seleção Brasileira. Eu queria deixar
claro que não sou santista, que não torço pelo time
do Santos, que admiro o time do Santos,...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – V. Exª torce pelo Ceará.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...mas
não posso deixar de expressar aqui aquilo que sinto
no Brasil inteiro: a falta de dois jogadores que têm encantado o Brasil inteiro e todos aqueles que gostam
de futebol e, portanto, têm essa grande paixão nacional e viram renascer nesses dois jogadores do Santos
aquela alegria legítima do futebol brasileiro que o fez
diferente do futebol do resto do mundo. Eu queria deixar
aqui registrado esse fato e tenho certeza de que falo
em nome de milhões de brasileiros. Não estou querendo me meter em escalação de técnico ou de coisa
alguma, mas estão aqui me olhando dois Senadores
já com olhar de aprovação diante da decepção de não
termos o Ganso e o Neymar jogando na Seleção, por-
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que, sem dúvida nenhuma, eles dariam a todos nós
uma imensa alegria. Futebol, essa paixão a que V. Exª
se referiu, vem desse charme, desse encanto que o
futebol brasileiro, alegre, criativo, conseguiu mostrar
para o resto do mundo. Tirar esses dois jogadores da
Seleção Brasileira realmente é uma tristeza. Vamos
continuar torcendo pelo Brasil. Acho até que ainda há
alguma possibilidade, mas vai tirar muito da alegria
da nossa torcida durante a Copa do Mundo. É este
o registro que eu gostaria de fazer. Tenho certeza de
que V. Exª comunga comigo. Até o Senador Romero,
que raramente vota comigo, me acompanha. Tenho
certeza de que o Senador Mercadante também. Hoje,
aqui, há uma aclamação suprapartidária ao redor desses jogadores.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) –
Senador Tasso, se me permitir um breve aparte sobre
a matéria...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O Senador
Aloizio Mercadante é santista.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É
muito breve. É só sobre esse assunto.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mas pode
falar sobre o assunto.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Assisti a quase todos os jogos do Santos nesse campeonato. A primeira vez que entrei na Vila Belmiro eu tinha
5 anos de idade. Meu avô jogou no Santos e foi Diretor
do Santos. É uma paixão. Nasci em Santos e tenho
uma paixão muito grande pelo clube. Mas é visível que
o talento, a criatividade, a ousadia e a irreverência de
Neymar no ataque e, no meio de campo, do Ganso,
um arquiteto do futebol, que lembra muito Ademir da
Guia, mas mais contemporâneo, ágil e moderno, é um
clamor nacional. É uma pena que o futebol não seja
como na democracia, em que o povo escolhe. Se fosse uma escolha popular, os dois estariam juntos com
Robinho e poderiam desequilibrar uma partida pela
criatividade e pela ousadia. Meu consolo é que acho
que vou fazer uma proposta de Lei Rouanet, como
incentivo à cultura, porque é pura arte aquele futebol
que o ataque do Santos tem demonstrado. Agradeço
o aparte e registro meu voto favorável nas outras votações e total sintonia com o Senador Tasso Jereissati
nesta matéria, pois temos uma grande aﬁnidade pelo
apreço ao bom e criativo futebol, ao futebol ofensivo, que é a história do futebol brasileiro. Nas Copas,
sempre levamos surpresas jovens, que se mostraram
grandes talentos posteriormente, como o próprio Pelé.
Portanto, ﬁca aqui registrada a minha expectativa de
que isso ainda possa ser corrigido. Acho que a Seleção e o Brasil ganhariam muito com Neymar e Ganso.
E mais: como dizia Nelson Rodrigues, a Seleção é a
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Pátria de chuteiras. Todos nós continuamos torcendo
pelo melhor.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Alvaro Dias, é só para registrar que eu concordo com o
Senador Tasso Jereissati nessa matéria também.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador.
O meu objetivo não é, evidentemente, analisar
a convocação do técnico Dunga, mas é evidente que
eu concordo com os comentários feitos pelo Senador
Tasso e pelo Senador Aloizio Mercadante.
Senador Arthur Virgílio, eu creio que o Brasil concorda. Quem é que não gosta do futebol arte? Quem
é que não gosta de atletas qualiﬁcados tecnicamente,
capazes de transformar a realidade de uma partida
de futebol?
Mas o meu objetivo aqui é discutir a legislação.
De qualquer maneira...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª me permite...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Alvaro, é só um registro de presença que o Senador
Suplicy vai fazer.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Está OK.
Eu vou conceder.
Apenas concluindo o que estava dizendo, eu sei
que certamente os cronistas esportivos poderão aﬁrmar que este não é o local adequado para esse debate.
Mas, de qualquer maneira, em função do fato recente,
do momento vivido, da expectativa gerada e da decepção produzida, é natural que os Srs. Senadores se manifestem também sobre o ato de hoje de convocação
dos atletas nacionais para a Seleção Brasileira.
Dunga demonstrou enorme personalidade, mas
assume todos os riscos do seu gesto. Obviamente, tem
ainda a possibilidade de convocar sete atletas para
uma lista de espera e terá a oportunidade de incluir
aqueles que se tornaram unanimidade no Brasil nos
últimos jogos, especialmente aqui no território nacional, já que a Seleção de Dunga é basicamente uma
Seleção de “estrangeiros”.
Concedo o aparte ao Senador Suplicy...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, cumprimento-o pela análise que faz
da legislação sobre o futebol. Também espero que o
Dunga possa ainda convocar estes extraordinários
craques, como Neymar, Ganso, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e outros, mas gostaria de cumprimentar os
que foram convocados. Quero ainda registrar, Senador Alvaro Dias, Srs. Senadores, que estão aqui nos
visitando, acompanhados do Presidente da Comissão
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de Relações Exteriores, o Senador Eduardo Azeredo,
do Embaixador da Suíça no Brasil, Wilhelm Meier e do
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, o Deputado Lobbe Neto, os Senadores Urs Schwaller, Rolf
Schweiger e também os Deputados Pirmin Bischof,
Kuno Hämisegger, Marianne Kleiner e Ulrich Schlüer
– se bem pronunciei. Então, sejam bem-vindos ao plenário do Senado. (Palmas.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – As nossas
homenagens aos visitantes. É uma honra recebê-los
aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu solicitaria, Senador Alvaro Dias, um
aparte ao senhor.
Neste momento, Senador Suplicy, eu gostaria de
saudar, em nome da Presidência desta Casa, como
2ª Vice-Presidente do Senado da República, todas as
autoridades aqui representando a Suíça.
Sejam muito bem-vindos ao nosso Parlamento,
ao nosso Senado da República.
Muito obrigada pela presença. (Palmas.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Srª Presidente.
Certamente todos nós, Senadores e Senadoras,
nos sentimos honrados com a presença dos ilustres
visitantes.
Concedo o aparte ao Senador Crivella, que tem
discutido bastante essa legislação, tem procurado inﬂuir
nas decisões que serão adotadas amanhã e, certamente, tem grande contribuição a oferecer nesse processo
de aprimoramento da nossa legislação.
Com prazer, ouço o Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Alvaro Dias, cumprimento V. Exª, que no Congresso Nacional é uma referência quando se trata da
questão do esporte no Brasil. V. Exª, na CPI que presidiu, com repercussão nacional e internacional, fez um
raio X das mazelas desse esporte, que está na alma e
na paixão de todos os brasileiros. Queria dizer a V. Exª
que pesam sobre seus ombros uma responsabilidade.
Precisamos fazer uma lei boa, uma lei que possa ter o
aplauso da Nação. E às vezes vêm para cá esses projetos com a pressão do Governo, dizendo que não se
pode mexer, porque senão vamos fazê-lo voltar para a
Câmara, e haverá problemas. Há questões, Senador,
que acho difícil não serem modiﬁcadas. E quero estar
ao seu lado, para tomarmos as decisões que tivermos
que tomar. Por exemplo: há a questão dos professores
de educação física. O Brasil inteiro está mandando emails. Tenho lá em meu gabinete 3,6 mil assinaturas.
Eles estão preocupados com a questão do monitor. E
acho que V. Exª saberá dar um destino a essa apreensão, de tal maneira que nós possamos contemplar
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todos e que a lei saia daqui, eu diria, imaculada. Conﬁo
no espírito público, na experiência, na capacidade de
V. Exª para que possamos aprovar uma lei sancionada
pelo Presidente da República e que seja consagrada
na prática pelo povo brasileiro. Obrigado, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu é que
agradeço a V. Exª.
Esse projeto está no Congresso Nacional desde o dia 5 de maio de 2005. Portanto, já completamos
cinco anos de debate dessa proposta de alteração da
Lei Pelé.
Audiências públicas foram realizadas em todos
os Estados brasileiros, ou em alguns Estados brasileiros, pelos Deputados Federais. O Deputado José
Rocha foi o relator e teve o cuidado de ouvir todos os
segmentos do desporto nacional, do esporte olímpico
ao futebol proﬁssional.
E estamos realmente aqui pressionados pelo
tempo, Senador Arthur Virgílio. Há aqueles que querem a aprovação imediata, para que os benefícios da
proposta possam ser prontamente auferidos por todos,
especialmente os clubes formadores de atletas olímpicos, que até este momento não tinham o benefício
da Lei Piva, oriundo dos recursos auferidos com as
loterias, através da Caixa Econômica Federal, e que
passarão a ter agora parcela desses recursos para
formação de atletas olímpicos.
Portanto, nós estamos tentando compatibilizar os
interesses e priorizando, sim, a celeridade, para que os
pontos essenciais que beneﬁciam o desporto nacional
possam vigorar imediatamente. E poderemos trabalhar
com projetos de lei, ou até mesmo – o Senador Romero
Jucá, Líder do Governo, assume o compromisso – por
medida provisória, para contemplar aqueles pontos
que não foram alcançados ainda com a aprovação da
proposta que apresentaremos amanhã, com algumas
alterações redacionais, que certamente possibilitarão
deliberarmos de forma terminativa amanhã a ﬁm de
que o Presidente da República possa sancionar imediatamente esta proposta de lei.
Concedo, agora, um aparte ao Senador Arthur Virgílio, que, além de ser um brilhante Líder da Oposição
no Senado Federal, é um vitorioso ﬂamenguista.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Se V. Exª
me permite, Srª Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Só um instante, Senador. Eu pediria a
compreensão dos Srs. Senadores para reduzir o tempo,
porque há muitos Senadores inscritos e reclamando
que o Senador já está há trinta minutos na tribuna.
Acho que sua fala está perfeita, mas eu pediria compreensão por conta dos outros inscritos.
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Com a palavra, para um aparte, o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Alvaro Dias, entendo que antes havia uma escravidão
do clube sobre o atleta; hoje, termina havendo uma
escravidão do empresário sobre o clube e, às vezes,
sobre o atleta também. Essa lei me parece que começa
a repor no devido lugar as coisas. E, voltando à questão da Seleção: foi equívoco não convocar Neymar e
Ganso; foi equívoco não convocar Ronaldinho Gaúcho,
que, se jogar a metade do que sabe, já é melhor que
quase todos os jogadores que conheço do mundo;
deveria ter convocado Adriano, porque, se é falta de
forma física, a concentração pré-Copa e até a Copa
o colocaria como aquele jogador decisivo na área. Eu
entendo que, por outro lado, se foi essa a decisão de
Dunga, devemos aceitá-la, mas eu tenho uma opinião
muito pessoal. O Brasil não podia ter perdido a Copa
de 82. Zico, sobretudo, Falcão, Sócrates, Leandro e
aquela turma toda não precisavam de Copa para se
consagrar, mas o mundo precisava do futebol-arte.
Como perdeu, então terminou prevalecendo o futebol
Dunga: aquele futebol do corre-corre, da força física,
da mera raça, da demonstração de vontade. Admiro
Dunga como comandante, mas eu preferiria muito
mais a Holanda de Cruyff, Puskás e a Hungria de 82,
com Zico...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – E o Brasil
de Telê Santana.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu preferia
isso. Então, Neymar, Ganso e Ronaldo Gaúcho são a
expressão daquela vitória que nós não tivemos e que
poderíamos ter agora de 82. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Arthur Virgílio.
Senador Eduardo Azeredo.
Eu vou concluir, Srª Presidente, mas antes quero
conceder um aparte.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Alvaro Dias, para abordar a questão que trata da
alteração da Lei Pelé. É um projeto complexo – cinco
anos de discussão na Câmara –, mas V. Exª, como
relator, está chegando realmente a uma discussão
adequada. Nós temos, por exemplo, no meu Estado
de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube, que é um clube
tradicional junto com o Pinheiros, formadores de atletas especializados no basquete, no vôlei, na natação.
Esses clubes precisam e merecem o apoio por meio
da legislação. Por outro lado, os clubes de futebol, com
a alteração da Lei Pelé – a lei veio em bom momento
para proteger os jogadores – mas, naquele ditado do
nem 8 nem 80, por outro lado, quem acabou se beneﬁciando foram os empresários; os clubes formadores
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de atletas ﬁcaram prejudicados. Então, o jogador de
14, 15 e 16 anos já é contratado num contrato que o
empresário assume. O meu clube mesmo, o América
Mineiro, é um time tradicional como formador de jogadores e, com essa lei, acabou prejudicado. Atletas
como Tostão, Palhinha, Éder passaram pelo América,
que hoje é um time que tem uma diﬁculdade adicional. Portanto, ele também passa a ser beneﬁciado,
assim como todos os formadores de atletas do Brasil.
Portanto, quero manifestar-me favoravelmente a este
projeto. Estaremos amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na reunião conjunta, para
que essa alteração seja feita, beneﬁciando o esporte
brasileiro como um todo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Eduardo Azeredo. V. Exª focaliza bem.
Com essa proposta, todos os contratos serão nulos
de pleno direito; todos os contratos celebrados entre
empresários e jogadores, contratos de gaveta, com os
pais de adolescentes, esses contratos serão nulos de
pleno direito, com a nova legislação, protegendo dessa
forma os clubes formadores.
Vou concluir, Srª Presidente, dizendo que este
realmente é um tema da maior importância. E não tive
oportunidade, mesmo usando um tempo extra, de abordar na sua extensão todos os itens que promovem as
alterações necessárias à Lei Pelé, que cumpriu o seu
papel durante um período, mas que apresentou alguns
equívocos que estão sendo agora corrigidos.
Portanto, no dia de amanhã, nós poderemos chegar a uma votação terminativa nessas Comissões, remetendo ao Presidente da República para sanção.
Estaremos corrigindo, através de emenda de redação, a questão dos monitores, que foi aqui levantada pelo Senador Marcelo Crivella. Nós entendemos,
sim, que há necessidade de valorizar os diplomados
em educação física, e o que pretendemos fazer com
a emenda de redação é exatamente valorizar os proﬁssionais oriundos das universidades, aqueles que
estudaram, que se prepararam, que se diplomaram e
devem ser reconhecidos pelo esforço e pela dedicação
nessa formação educacional.
Portanto, Srª Presidente, amanhã nós estaremos
deliberando sobre essa proposta.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada Senador Alvaro Dias.
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Eu gostaria de chamar agora, pela liderança do
PRB, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, enquanto o Senador Marcelo Crivella se dirige
à tribuna.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu estou com um pronunciamento aqui para fazer sobre três categorias que visitei ontem na nossa capital, Porto Velho, que são da
Advocacia-Geral da União, que está em paralisação,
do Incra, de que V. Exª tem conhecimento também em
todo o Brasil e no seu Estado, e também do IBAMA, da
CNBio e do Instituto Florestal. Todos estão em greve –
para não dizer greve, paralisação de alerta. Alguns já há
30 dias; outros, 20 dias, 15 dias. Mas sei que não vou
conseguir fazer esse pronunciamento, porque, mesmo
pela Liderança por que pedi a inscrição, eu estou lá no
ﬁnal da ﬁla e entraria noite adentro.
Eu queria dizer que ﬁquei sensibilizado na visita
que ﬁz a esses comandos de greve lá no meu Estado, à Advocacia-Geral da União, ao Incra, ao Ibama
e à CNBio.
E pediria às autoridades federais, ao Ministério
do Planejamento, à Secretaria Nacional de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento que olhassem caso com mais carinho, que tratasse com mais
sensibilidade, para ver se conseguem pelo menos encaminhar uma proposta digna para esses servidores
que estão realmente abalados, abatidos, com o moral
muito, muito baixo, com a autoestima muito baixa, não
só pelas questões salariais, mas pelas condições de
trabalho também, sob pena de haver o esvaziamento. Para essas categorias, eu pediria que o Governo
Federal olhasse com um pouco mais de carinho, para
resolver esse problema.
Eu volto, possivelmente amanhã, para fazer o
meu pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu pediria um instante ao Senador Marcelo Crivella, para que eu possa prorrogar a sessão
por mais uma hora.
Eu queria ainda dizer que, quando eu estava na
Presidência, no início da sessão, foi pedida autorização para que os aposentados adentrassem as galerias.
Eu os autorizei e os saúdo especialmente. Isso é luta!
Luta sempre! Pelas suas conquistas, por aquilo que,
realmente, os senhores precisam e merecem.
Com a palavra o Senador Marcelo Crivella, como
Líder do PRB.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª Presidente.
Senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, Srªs e Srs. Senadores,
aos aposentados o nosso respeito e carinho. Com certeza, os senhores vão ter vitória nessa luta.
Aqui, no Senado, nós já votamos o ﬁm da diferença no reajuste dos aposentados e pensionistas
para o salário mínimo e votamos também o ﬁm do fator previdenciário. Com os Senadores, vocês podem
contar. Os aposentados terão dignidade em suas aposentadorias.
Mas, Srª Presidente, hoje o que me traz aqui, à
tribuna do Senado Federal, é relatar os 121 anos de
emancipação de um lindo Município do meu Estado do
Rio de Janeiro, da minha terra, da minha gente, que é
a cidade de Itaperuna.
Ontem, eu tive o prazer de participar, junto com
o Vereador João Neto, junto com o Prefeito Claudão,
junto com a Vereadora Edilene, junto com várias lideranças locais, empresários, o pároco local, diversos
pastores e a sociedade, de uma data que, para nós, do
Estado do Rio de Janeiro, é muito signiﬁcativa, porque
Itaperuna foi a primeira cidade a instalar uma câmara
de maioria republicana no período imperial.
A República no Brasil se instala, todos sabem,
em 15 de novembro de 1889, mas a Câmara Municipal de Itaperuna, no noroeste ﬂuminense, com maioria
republicana – portanto, um fato histórico extraordinário
–, instala-se em maio de 1889.
Dos 121 anos que Itaperuna comemorou ontem,
acho que não há ﬁgura que represente mais a sua
luta, o seu processo de evolução econômica, social
e política que o Prefeito, que tem 91 anos de idade,
nasceu ali, em Comendador Venâncio, e tem a ﬁbra
de um gladiador, o arrojo de um bandeirante. Com
as suas passadas largas, ele cuida não só dos distritos rurais da agricultura, como também de toda a
atividade da educação, da saúde, da segurança do
seu Município.
É um servidor do povo, um amigo de todos, presente, um homem cuja vida é tecida no estudo, no
trabalho, na bondade e numa inﬂexível determinação
de dedicar até o último momento da sua existência no
serviço ao povo da sua terra, um exemplo. Um político
dos mais nobres, dos que mais enobrecem a política
no Estado do Rio de Janeiro. Ontem, ele estava lá. Às
sete e meia da manhã, estávamos juntos para o hasteamento do Pavilhão Nacional. Dali seguimos para
uma solenidade na Câmara Municipal, de onde fomos
para um almoço. À tarde teve o desﬁle cívico. Desﬁla-
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ram todas as escolas. O Município de Itaperuna tem
hoje 20 mil estudantes universitários.
Aliás, Senador Jayme Campos, eu tenho um
projeto que – tenho certeza – vai merecer a atenção
de todos o Senadores e Senadoras desta Casa. Ele é
simples: transformar a dívida das universidades não
lucrativas, aquelas que não têm ﬁns lucrativas, a dívida
com o INSS, com o PIS, com o Coﬁns, com o imposto
de renda em bolsa de estudo. As universidades convencionais também, porque o que ocorre na prática é
que essas universidades criam fundações e, com essas fundações, conseguem receber repasses, verbas
de parlamentares e levar suas vidas e, nas universidades, ﬁcam inadimplentes com dívidas enormes ao
Governo Federal que não vão pagar, nem o Governo
vai fazer qualquer ação para tomar seu patrimônio,
de tal maneira que elas têm hoje lugares ociosos. E
há muitos estudantes pobres que querem estudar.
Nós podíamos aprovar rapidamente, aqui no Senado
Federal, um projeto de lei do Senado para fazer com
que essa dívida se transforme em vagas para os alunos carentes, e vamos estabelecer parâmetros para
deﬁnir o que é um aluno carente, e dar oportunidade
à vocação, à índole dessa nossa gente que, no interior, quer se formar.
Lá no Município de Itaperuna já tem 20 mil alunos em curso de engenharia, em curso de tecnologia,
em curso de medicina. Isso movimenta muita a cidade,
que outrora foi a cidade do café, depois foi a cidade do
arroz. Hoje, nem o café e nem o arroz tem mais qualquer signiﬁcado econômico para a região. Hoje são
os serviços, são as universidades, são esses jovens
que, vindos de diversas regiões adjacentes, inclusive
de Minas Gerais, movimentam a economia daquela
linda cidade às margens do rio Muriaé.
Srª Presidente, quero aqui extravasar a minha
emoção de ter participado de um evento de tamanha
relevância, dos 120 anos do glorioso Município de Itaperuna, no noroeste Fluminense. É uma cidade pólo;
para ali vem a população de vários Municípios menores, pequenos, que ainda lutam muito para poderem se
desenvolver economicamente e que daquela cidade de
Itaperuna se irradia então todo o progresso, o estudo e
toda a efervescência tecnológica que alcança aquela
região, inclusive na área da agropecuária.
Então, Srª Senadora, Srª Presidente – e gostaria
que constasse dos Anais desta Casa o meu pronunciamento – parabenizo a linda cidade de Itaperuna e
seu povo, pelos 120 anos que ontem comemoramos
juntos, com esse Prefeito Claudão, Cláudio Cerqueira.
Você vê, o povo chama de Claudão, mas ele já é um
senhor de 91 anos, ele anda, embora já encurvado,
cabelos brancos, com passadas largas.
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Claudão, por que Claudão? É porque as pessoas
veem que, mesmo com essa idade, ele se supera. Mesmo com essa idade, ele consegue administrar aquele
dilúvio de problemas, que é o Município no noroeste
ﬂuminense, uma das áreas mais carentes do meu Estado do Rio de Janeiro. E alguns Municípios adjacentes
têm o IDH semelhante ao do Nordeste brasileiro, para
nossa tristeza e amargura; mas essa é a realidade. E
ele ali presente, atuante, o tempo todo ao lado do seu
povo, consegue fazer com que aquele Município ainda
seja tão bonito. E, ontem, se reuniu aos milhares para
comemorar os 121 anos.
Srª Presidente, esse era o meu pronunciamento.
E peço que seja consignado nos Anais desta Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sua solicitação será atendida, de conformidade com o Regimento Interno.
Obrigada, Senador Marcelo Crivella.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senadora Patrícia.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu
posso apenas fazer um registro, um minuto?
Eu queria apenas registrar também o meu pedido
nesta Casa. Sei que todos os companheiros e colegas Senadores e Senadoras já o ﬁzeram em relação
à votação dos aposentados. E eu, como ainda não me
havia pronunciado, no dia de hoje, queria aqui, em homenagem a eles, também fazer esse apelo, para que
seja incluído.
Quero parabenizar V. Exª por ter sido tão democrática, tão transparente, permitindo que os aposentados
pudessem estar aqui acompanhando as discussões.
E gostaria de fazer um apelo a todo o Congresso Nacional. Nós, que temos pais, que temos mães, que temos avôs, que temos avós, sabemos da importância
da votação do reajuste dos aposentados e da queda
do fator previdenciário.
Portanto, eu peço a V. Exª que também deixe registrado, nos Anais da Casa, esse meu apelo, enﬁm,
por todos os aposentados do Brasil.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com certeza, Senadora Patrícia, sua
solicitação está atendida.
Antes de passarmos a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, a Presidência comunica às Srªs e
aos Srs. Parlamentares que convocou sessão solene
do Congresso Nacional destinada a celebrar o Jubileu
de Ouro da Arquidiocese de Brasília e o XVI Congresso
Eucarístico Nacional, a realizar-se no dia 14 de maio,
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próxima sexta-feira, às 14 horas, no Plenário do Senado da República.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi protocolado, na Secretaria-Geral da
Mesa, o Ofício nº 33/2010, do Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, que a Mesa
recebe como Requerimento nº 492, de 2010, nos
seguintes termos:
REQUERIMENTO Nº 492, DE 2010
Exmº Senhor José Sarney,
Com os nossos cordiais cumprimentos, e
em aditamento ao Ofício nº 031/2010-CDJEM
(Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes), datado de 28 de abril do corrente, no qual
solicitamos que a sessão de entrega do Diploma José Ermírio de Moraes aos agraciados
– Exmº Sr. José Alencar, Vice-Presidente da
República; Ilmº Sr. Jorge Gerdau Johannpeter; Ilmº Sr. João Claudino Fernandes e, em
memória, Ilmº Sr. José Ephim Mindlin – ocorresse na manhã do dia 27 de maio próximo,
dirigimo-nos a V. Exª para solicitar que a referida solenidade seja transferida para o dia 1º
de junho deste ano, às 10 horas.
A presente solicitação justiﬁca-se em
razão da compatibilização das agendas de
agraciados, com vista a que possam estar
presentes à comemoração.
Agradecendo, desde já, a valiosa atenção
de V. Exª, renovamos expressões de consideração e elevado apreço.
Senador João Tenório.
Seguem assinaturas de vários Srs. Senadores.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento:
Of. Nº 33/2010-CDJEM
Brasília, 11 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Exmo Sr. Presidente José Sarney,
Com os nossos cordiais cumprimentos, e em aditamento ao Ofício nº 31/2010-CDJEM, datado de 28
de abril do corrente, no qual solicitamos que a Sessão
de Entrega do Diploma José Ermírio de Moraes aos
agraciados – Exmº Sr. José Alencar, Vice-Presidente
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da República; Ilmo Sr. Jorge Gerdau Johannpeter; Ilmo
Sr. João Claudino Fernandes e, em memória, Ilmo Sr.
José Ephim Mindlin – ocorresse na manhã do dia 27
de maio próximo, dirigimo-nos a Vossa Excelência para
solicitar que a referida solenidade seja transferida para
o dia 1º de junho deste ano, às 10 horas.
A presente solicitação justiﬁca-se em razão da
compatibilização das agendas de agraciados, com vista
a que possam estar presentes à comemoração.
Agradecendo, desde já, a valiosa atenção de
Vossa Excelência, renovamos expressões de consideração e elevado apreço. – Senador João Tenório,
Presidente – César Borges – Francisco Dornelles –
Antonio Carlos Valadares – Tião Viana – Mão Santa
– Ademir Santana – Marcelo Crivela.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT - MT) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 5 de maio de 2010, da Srª Maria
Amélia Buarque de Hollanda.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de pesar pelo falecimento, no
dia 5 de maio de 2010, da Srª Maria Amélia Buarque
de Hollanda, viúva do historiador Sérgio Buarque de
Holanda e mãe do compositor e escritor Chico Buarque de Holanda.
Requeiro, mais, que a íntegra do Voto de Pesar
seja encaminhado, com as condolências desta Casa,
aos familiares da ilustre senhora, por intermédio de
seu ﬁlho Chico Buarque de Holanda.
Justiﬁcação
Memélia, como era carinhosamente chamada pela
neta Bebel a Srª Maria Amélia Buarque de Hollanda,
viveu 100 anos. Viveu-os intensamente até o último
instante. De sua vida fazia parte, inclusive, a militância
partidária. Fundadora do Partido dos Trabalhadores,
era muito estimada pelo atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, em suas viagens ao
Rio, ia visitá-la em sua residência de Copacabana. Seu
ardor pelo PT levou-a a ser a primeira doadora para a
campanha de Lula, em sua primeira tentativa eleitoral.
Ela doou integralmente o valor mensal da aposentadoria que recebia como viúva de Sérgio Buarque. Na
passagem de ano, em 31 de dezembro de 2009, Lula
telefonou-lhe para lhe desejar “feliz Ano Novo”. Apesar
da amizade que a ligava ao Presidente, ela supôs que
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o telefonema era brincadeira de alguém. Não era. E aí
o susto e a alegria da ilustre dama.
Ao requerer esta homenagem póstuma do Senado
a Maria Amélia, recordo-me nitidamente dela, a quem
sempre dediquei apreço, da mesma forma que ao seu
marido, Sérgio Buarque, e, após, a Chico, o compositor que encanta o País com suas músicas sempre
lembradas, algumas, como “A Banda”, praticamente
transformadas em verdadeiros hinos populares.
Essa encantadora ﬁgura humana vai fazer falta,
como bem avaliam os brasileiros, especialmente os
do Rio, sua terra natal, e os paulistas, terra em que
nasceu seu marido, o historiador Sérgio Buarque de
Holanda. Ela morou por alguns anos na capital paulista, onde o historiador era diretor do Museu Ipiranga.
Com a morte de Sérgio, Memélia voltou a morar no
Rio de Janeiro.
O Voto que requeiro ao Senado da República é
demonstração de pesar e de profunda admiração por
essa ilustre mulher brasileira.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2010
Requer Voto de Aplauso à Secretária
Executiva bilingue Fabíola Galvão, pelo lançamento de seu livro “Pétalas de Luz”.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso à escritora
amazonense Fabíola Galvão, pelo lançamento de seu
segundo livro, intitulado “Pétalas de Luz”, um relato
profundamente humano de experiências de mães que
perderam os ﬁlhos.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado à escritora.
Justiﬁcação
Secretária Executiva bilingue no Amazonas, Fabíola Galvão acaba de lançar seu segundo livro. Nele,
a escritora relata experiências vividas por mães que
perderam seus ﬁlhos. Além de se revelar uma ótima escritora, Fabíola desenvolve meritória iniciativa de fundo
social, com a criação, em Manaus, do Grupo de Apoio
aos Pais. Em decorrência, ela resolveu escrever o livro,
com relatos profundamente humanos a ela transmitidos
por 10 mulheres que perderam os ﬁlhos.
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é homenagem a esse trabalho de Fabíola, escritora amazonense de grande talento e humanismo.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 495, DE 2010
Requer Voto de Aplauso a Ana Cláudia
Jatahy, consagrada como um dos expoentes
da fotograﬁa no Amazonas, pela exposição
a se inaugurar a 8 de setembro de 2010, na
Galeria Brazilian Endowment for the Arts,
em Nova Iorque.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso a Ana Cláudia
Jatahy, reconhecida como um dos expoentes da fotograﬁa no Amazonas, pela sua exposição, em setembro
próximo, nos Estados Unidos.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado à fotógrafa.
Justiﬁcação
Ana Cláudia Jatahy é uma das melhores fotógrafas
da região Norte. Em setembro, ela vai expor sua arte
em Nova Iorque, na Galeria Brazilian Endowment.
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é homenagem ao trabalho de Ana Cláudia,
que agora será conhecido em Nova Iorque.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 496, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao ex-parlamentar, ex-Ministro e insigne homem público do Amazonas, Dr. Bernardo Cabral, pela
sua admissão como membro da Academia
Internacional de Direito e Economia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso a Bernardo Cabral,
insigne homem público do Amazonas, ex-Deputado Federal, ex-Senador, ex-Ministro de Estado e Relator da
Assembleia Nacional Constituinte, que, no último dia 10
de maio de 2010, foi admitido, por eleição, como membro
da Academia Internacional de Direito e Economia.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao novo Acadêmico.
Justiﬁcação
A eleição do ilustre jurista brasileiro Bernardo Cabral, como membro da Academia Internacional de Direito
e Economia é o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do tempo por esse amazonense que, entre
outras funções, foi o Relator da Assembleia Nacional
Constituinte. Ele é, sem dúvida, merecedor do Voto de
Aplauso que ora requeiro ao Senado da República.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT - MT) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 497, DE 2010
Solicita ao Ministro de Estado dos
Transportes informações sobre o custo total, bem como a participação de recursos
federais e estaduais, para construção da
Ponte Malhada-Carinhanha, sob o Rio São
Francisco, que interliga esses dois municípios baianos.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 50, §2º, da Constituição Federal, combinado com o
artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que seja solicitada ao Ministro de Estado dos
Transportes relação detalhada dos custos e dos recursos federais e estaduais alocados, inclusive discriminados por período de tempo, referentes à construção da
Ponte Malhada-Carinhanha, sob o Rio São Francisco,
que interliga esses dois municípios baianos.
Justiﬁcação
Em 28 de março de 2010 foi inaugurada a Ponte
Malhada-Carinhanha, que fará a travessia do Rio São
Francisco entre esses dois municípios baianos. A ponte
viabilizará a BR-030 e terá grande impacto nas regiões
oeste e sudoeste da Bahia.
A construção ponte, que foi iniciada há mais
de 20 anos, foi retomada no período de 1999-2001,
através de recursos do governo do estado da Bahia e
também contou com a participação de emendas parlamentares.
No período recente, o Ministério dos Transportes resolveu dar prioridade a conclusão dessa obra e
alocou recursos, sobretudo no que se refere à construção das cabeceiras da ponte. Esses recursos foram
fundamentais para consecução das obras.
Entretanto, para se dar os verdadeiros créditos
e prestar esclarecimentos a esta Casa e à população
da Bahia, se faz necessário ter conhecimento sobre
a efetiva alocação dos recursos federais e estaduais
na construção da ponte, inclusive detalhando essa
alocação ao longo do tempo, sobretudo no período
mais recente.
Sala das Sessões, – Senador César Borges.
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O SR. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT - MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Mesa para decisão.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT - MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador
Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, em uma democracia, os governos podem
ser avaliados abertamente, criticados em seus erros
e elogiados em seus acertos, imediatamente ou no
juízo da história. Em qualquer dos âmbitos temporais,
a administração das grandes crises constitui, talvez,
o teste maior para um Presidente e seu Ministério. O
mundo atravessou violenta convulsão econômica, a
partir da quebra generalizada dos títulos lastreados
em hipotecas imobiliárias de alto risco no mercado
norte-americano em 2008.
Agora é a vez dos PIGS; Portugal, Islândia, Grécia e Espanha, liderados pela Grécia, assustarem o
mundo.
Na crise de 2008, as medidas anticíclicas tomadas pelo Governo proporcionaram a sustentação das
empresas nacionais pela força do mercado interno.
O mercado automobilístico, beneﬁciado pela redução temporária das alíquotas do IPI e pela facilitação do ﬁnanciamento, sobretudo para os modelos
populares, é o exemplo mais notável de crescimento
econômico local em meio à crise mundial, possibilitado
por acertada medida governamental.
As medidas, em seus últimos meses de vigência,
incidiram ainda no estímulo à aquisição de modelos
ﬂex, capazes de funcionar com etanol ou gasolina, indiferentemente, do que resultam também benefícios
ambientais, pela tendência, fora dos períodos de entressafra, ao uso do combustível verde.
Importante mesmo, porém, foi o crescimento da
produção automobilística nacional, enquanto empresas
tradicionais dos países desenvolvidos, como a Ford e a
General Motors, entravam em concordata e, desesperadas, pediam auxílio ao governo de seus países.
No Brasil, bonança. Segundo dados da Anfavea,
o Brasil produziu, em 2009, cerca de 500 mil veículos a
mais do que em 2006. Isso equivale à produção anual
da Argentina. Volkswagen e Fiat, as maiores montadoras do País, aumentaram suas produções em, respectivamente, 150 mil e 200 mil unidades.
Como resultado, a produção brasileira atingiu a
marca de 3,1 milhões de automóveis em 2009. Não
admira que tantas outras montadoras se interessem
agora em investir no País.
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A empresa americana de consultoria CSM Worldwide projeta para os próximos cinco anos uma participação substancial da indústria brasileira e latinoamericana no mapa mundial da produção de veículos.
Enquanto a produção mundial deverá crescer 35%
neste quinquênio, a América Latina deverá passar de
4,1 milhões para 5,8 milhões de automóveis – ou cerca de 41% –, com o Brasil na liderança. Um dos aspectos que a consultoria internacional considera mais
relevante para o potencial de crescimento da indústria
automobilística de um país é o potencial de demanda,
medido pelo índice de habitante por veículo.
Essa relação, que ﬁca entre 1,5 e 2 em países
desenvolvidos, como França e Alemanha, e atinge os
4,1 no México, é ainda 7,4 no Brasil – ou seja, uma
forte tendência do mercado brasileiro a absorver mais
veículos à medida que a economia se desenvolver.
Os analistas dizem que, embora o potencial da China
seja maior pelo gigantismo de sua população e pelas
taxas elevadas de crescimento econômico que vem
mantendo, o Brasil tem a vantagem cultural de uma
história de mais de 50 anos de implantação dessa indústria, o que garante uma mão de obra mais preparada e uma estrutura de qualiﬁcação de trabalhadores
mais consolidada.
Essa é a razão de tantos anúncios de investimentos no mercado brasileiro.
A Mercedes, por exemplo, pretende reativar sua
fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para produzir sua nova família de carros pequenos; a Volkswagen
anunciou um investimento de R$6,2 bilhões, o maior
desde o início da década; e a General Motors, que
quase abriu falência em sua sede americana, promete
investir outros R$2 bilhões em sua unidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul.
A avaliação positiva do mercado brasileiro atrai
também o interesse de montadoras em exportar carros
para o País. No Salão de Genebra deste ano, a chinesa
Byd anunciou seu interesse em vender seus modelos
de automóveis de pequena potência para o Brasil.
A indiana Tata também pretende vender aqui seu
modelo Nano, o carro mais barato do mundo, devidamente adaptado para a legislação de segurança brasileira, mais exigente que a de seu país de origem.
A coreana Kia anuncia o lançamento de sua nova
linha Sportage, a ser importada diretamente da Coreia
do Sul, e a japonesa Nissan anunciou a venda, no Brasil, de seu modelo Micra, a ser fabricado no México.
Todas essas notícias de investimentos produtivos
no País ou de conﬁança em seu mercado comprador
também para importados são a demonstração de que
o Brasil cresce sustentadamente, suscitando o interesse dos investidores estrangeiros.
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E o fato de ser o mercado automobilístico o centro desse interesse é uma promessa de difusão do
crescimento pelos setores econômicos ligados a essa
indústria, como o de autopeças, o de revenda, os de
oﬁcinas, publicidade e seguros.
A decisão do Governo de reduzir as alíquotas do
IPI para os automóveis, portanto, foi muito acertada,
pois a perda de receita foi mais que compensada pelo
aquecimento da economia e pela geração de empregos formais.
Hoje, vemos o Brasil em posição muito favorável
para um novo surto de crescimento econômico, com a
conﬁança dos mercados interno e internacional.
E esse é um quadro benéﬁco para todos e que
acende em nós, brasileiros, a esperança de continuarmos a crescer, mesmo quando um novo cenário adverso
se delineia a partir dos nossos ancestrais europeus.
Srª Presidente, era isso o que eu gostaria de
transmitir e também parabenizar Governo brasileiro
pela coragem que teve de enfrentar uma crise internacional da forma que foi enfrentada, com resultados
extraordinários e exemplares para todo o mundo.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti.
Com a palavra, pela Liderança do PSC, o Senador Mão Santa. (Pausa.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Acir, pela ordem.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pela ordem, o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos
aqui, numa verdadeira guerra, só para que o Presidente Michel Temer mande para cá a Medida Provisória nº 474 e a Medida Provisória nº 475, que trata
do reajuste dos aposentados, de 7,7%, e também do
fator previdenciário.
Conversamos com os Deputados na quinta-feira,
e eles me disseram que viria na quinta à tarde; depois,
me disseram que viria na sexta; depois, me disseram
que viria na segunda; depois, me disseram que viria
na terça de manhã, sem falta.
Estivemos agora, lá, com o Senador Mário Couto
e o Deputado Paulinho, e o Presidente Michel Temer
disse que, enﬁm, mandará a Medida Provisória aqui
para o Senado até às 9:30 horas desta noite, ou seja,
às 21:30 horas, no máximo.
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Eu espero, Sr. Presidente, que ele cumpra efetivamente a palavra empenhada na frente de dois Senadores e meia dúzia de Deputados. Disse que mandará esta noite. Eu disse a ele que as galerias estavam
aqui com cerca de 150 idosos de cabelos brancos, na
expectativa de que a MP aqui chegue, coisa que eu
nunca vi. Foi votada na terça-feira passada e até hoje
aqui não chegou.
Quero, neste momento, Senador Mão Santa,
antes de V. Exª usar a palavra, dizer que estou acreditando que ele vai remeter efetivamente a MP. Espero
que isso aconteça.
Eu pediria a V. Exª, no exercício da Presidência,
que, se pudesse, ou a primeira vice, ou a segunda
vice, Senadora Serys Slhessarenko, que ligue lá para
o Presidente da Câmara. Esses homens e mulheres
estão aqui desde as duas da tarde, sem almoçar, sem
tomar água. Isso já é uma tortura.
Peço a V. Exª que, se puder, além da palavra empenhada a nós, ligue, para que possamos orientá-los
aqui, para que eles possam retornar para suas casas
na certeza de que a MP chegará esta noite aqui, no
Senado da República.
Quero fazer este apelo a V. Exªs, e acordaríamos também essa posição para termos a segurança
de que efetivamente as duas MPs vão chegar aqui
esta noite.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O Senado já tomou as providências no sentido de
que isso aconteça o mais breve possível. Nós já estamos, novamente, entrando em contato com a Câmara para ver se realmente essa matéria venha, chegue
até amanhã, para que a gente possa discutir amanhã
mesmo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço paciência ao Senador
Mão Santa. Tenho certeza de que ele vai abordar esse
tema, em função da sua luta, um dos pioneiros dessa
luta neste Senado. Quero apenas ratiﬁcar as palavras
e as aﬁrmações do Senador Paulo Paim.
Estivemos lá e por duas vezes seguidas, Senador Mão Santa, perguntei ao Presidente Temer: Posso
conﬁar na sua palavra? Por duas vezes, perguntei a ele:
Posso conﬁar na sua palavra? “Pode, pode conﬁar”. E
ainda disse mais: “Eu assumo a responsabilidade do
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atraso”. “Diga aos aposentados que fui eu que errei,
fui eu que errei”. Mas depois disse uma frase que vou
me poupar de falar, vou me poupar por enquanto de
falar, porque até então vou conﬁar na palavra do Presidente. Mas se o Presidente da Câmara, Michel Temer,
tiver a coragem de mentir a esse nível para Deputados Federais e para dois Senadores, aí eu tenho que
externar tudo o que ouvi. Aí vou externar ao público
tudo o que ouvi.
Eu espero, Senador Mão Santa, que eu não
tenha que falar o que penso, eu espero. Mas, se me
enganarem dessa forma... A atitude é não conﬁar em
autoridade nenhuma neste País, em autoridade nenhuma! O Senador Paim foi duro, foi contundente. Eu pedi
calma ao Senador, pedi calma ao Senador Paim por
várias vezes. Calma, Senador, vamos dar crédito ao
Presidente da Câmara. Presidente, V. Exª manda hoje?
“Mando, assumo a responsabilidade de mandar”. Se
não mandar, em quem a gente vai conﬁar? Em quem
mais a gente pode conﬁar neste País?
Senador Mão Santa, esperamos que tudo aconteça de maneira normal, que nós Senadores e os Deputados que votaram não estejamos à beira de uma
grande decepção. É o que esperamos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Mário Couto e Senador Paulo Paim, as providências que o Senado pode tomar já estão sendo
tomadas para que possamos avançar nesta questão,
que é muito importante para todos os brasileiros, para
todos os aposentados, não só os que estão aqui, presentes, hoje, mas que representam os aposentados
do Brasil inteiro.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ﬁz uma pergunta
a V. Exª, e gostaria que V. Exª me respondesse. Vou
esperar um pouquinho.
Presidente, eu ﬁz uma pergunta a V. Exª, eu queria que V. Exª me respondesse de forma direta. O Senador Mário Couto foi muito feliz. Eu, de fato, cobrei.
Acho que em 24 anos eu nunca vi algo semelhante a
isto: aprova-se uma MP e não a remete para a outra
Casa; isso não existe. (Pausa.)
Eu vou esperar, porque quero que o Presidente
me responda.
Presidente, a pergunta que eu ﬁz é direta. Eu
queria perguntar a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Paulo Paim, nós estamos aguardando uma
ligação...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É essa a
pergunta que eu estou lhe fazendo.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– ... para sabermos se vem ou não. Nós precisamos
dessa ligação. Já pedi que fosse feita essa ligação, e
essa ligação está sendo feita.
Enquanto o Senador Mão Santa se pronuncia, nós
teremos a resposta da Câmara dos Deputados.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem revisão
do orador.) – Presidente, só quero que V. Exª mande
a TV Senado mostrar a condição dos aposentados,
como os aposentados brasileiros estão hoje nessa
galeria. Olhe a situação deles, olhe a situação de cada
um, olhe o cansaço de cada um nas galerias. E quero
dizer a V. Exªs que eles estão dispostos a amanhecer
aí, Presidente; eles estão dispostos a amanhecer aí,
Presidente. Eles não sairão dali, Presidente. Então,
nós queremos uma resposta: se vem ou não a medida
provisória hoje à noite.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Nós estamos aguardando essa ligação, Senador
Paulo Paim.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
a devida compreensão do Senador Mão Santa, não
posso me calar diante do que está ocorrendo e eu não
consigo entender, deve estar havendo algo burocrático
que fuja do controle do Presidente Michel Temer.
Não acredito que o Presidente Michel Temer, um
homem que inclusive tem o seu nome ventilado para
ser candidato a Vice-Presidente da República do País,
esteja permitindo que se dê o tratamento que se está
dando aos aposentados brasileiros. O que está acontecendo, neste momento, no Congresso é um absurdo!
Aﬁnal de contas, essa emenda é de alguém da base
do Governo, é do Senador Paulo Paim.
O Senador Paulo Paim merece respeito, mas o
maior respeito merecem os aposentados brasileiros.
Não se pode estar levando indeﬁnidamente este assunto com a barriga. Portanto, quero me congratular
com os Senadores que estão nesta cruzada, quero
me solidarizar com os aposentados brasileiros e estou
solidário, Senador Mário Couto, no boicote a qualquer
votação que se queira fazer nesta Casa antes que se
tenha uma solução para este caso.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
discutir aqui uma questão de mérito. O Senador Heráclito Fortes foi muito feliz e obviamente nem precisaria ser um Senador da base do Governo, a ﬁgura
querida e respeitada como é o Senador Paulo Paim,
para se cumprir a lei, para se cumprir aquilo que se
deve fazer.
Temos duas medidas provisórias trancando a
pauta, que vão ser votadas na semana que vem, e temos duas outras: a segunda que trata a questão dos
aposentados e a primeira que trata do salário mínimo.
São matérias relevantes.
O que eu quero deixar bem claro aqui é que essa
providência deve valer para toda e qualquer medida
provisória. Não temos que tolerar esse jogo de escamotear, de esconder, de não ler, a não ser que haja
– como já ﬁzemos aqui – o acordo de Líderes com o
apoio de suas bancadas.
Para votarmos matérias relevantes e evitar que
a pauta ﬁque trancada, nós convencionamos algumas
vezes que nós não leríamos durante três ou quatro
dias a tal medida provisória. Muito bem, aí vota-se tudo
aquilo que se tem que votar.
Mas quando se trata de algo normal, que não é
reivindicado por ninguém; quando nós sabemos que os
assuntos têm que ser enfrentados, quem quiser votar
contra vota contra, quem quiser votar a favor vota a
favor, cada um é livre para fazer o que quiser, nós não
temos que ﬁcar duvidando, não. É simplesmente cumprir
aquilo que o Regimento manda; é pura e simplesmente
isso. Cumprir o dever é o mínimo que a gente espera do
soldado, do enfermeiro, do professor e por que não do
governante, por que não do parlamentar. Se a matéria
interessa ao governo do seu fulano ou ao governo do
seu beltrano, isso não é relevante; se a matéria interessa ao Deputado ou ao Senador fulano ou beltrano,
tampouco é relevante. A regra é muito clara. Já há um
abuso muito grande no uso de medidas provisórias,
então essa história de se prender na outra Casa uma
medida provisória para se ganhar tempo ou seja lá o
que for, isso não é o justo, isso é inaceitável.
Então eu gostaria, não só de pedir que esta matéria fosse remetida imediatamente para cá, lida conforme
o Regimento manda para trancar a pauta e depois ser
deliberada. Isso deve acontecer com toda e qualquer
medida provisória. Deve ser assim o nosso procedimento. Porque senão nós abrimos mão do nosso poder de
legislar. Isso não é correto; nós ﬁcamos então fazendo
papel de joguetes nas mãos de quem quer que seja,
seja o governo do Sr. A, do Sr. B, do Sr. Z. Não me in-
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teressa;, eu estou falando em regra, em tese, eu estou
falando em gênero e nem especiﬁcamente.
Portanto, a providência que deve ser tomada
energicamente pela Mesa é a de reivindicar algo simples como perguntar: as matérias em pauta, as duas
medidas provisórias foram aprovadas aí? “Foram.” Então, o que acontece com elas? Elas estão vindo transportadas por um cágado, uma tartaruga? Ou elas vem
eletronicamente, de maneira célere? (Palmas.)
Aqui os Srs. Senadores saberão de maneira sábia, de maneira competente, deliberar. Se acertarem,
muito bem; se errarem, é problema deles também. O
que não pode é permanecer esse jogo, porque isso
diminui o Senado, isso angustia a população, isso retira a conﬁança em nós.
Que, pura e simplesmente, essa matéria e todas
as outras, uma vez aprovadas na Câmara, venham
imediatamente para cá. Uma vez emendadas no Senado, se isso acontecer – eu não estou me referindo
a essa nem a outra –, que voltem imediatamente para
a Câmara, sem esse jogo depois de “depois, não assinou” ... Não tem isso. Tem simplesmente que mandar,
cumprir com o dever.
Eu espero isso de todo mundo. Se a gente tem
aqui de cobrar do governo que cumpra com o seu dever, temos de cobrar de nós mesmos que cumpramos
com o nosso, e o nosso, agora, é o de exigir que não
façam esse jogo de gato e rato. As matérias têm que
vir para cá incontinente, imediatamente, e nós, no momento em que chegar a votação delas – são quatro que
estão em pauta, duas que virão e duas que já estão
– vamos discuti-las e vamos deliberar sobre elas com
soberania, que é a soberania do Parlamento.
Eu acho que esse é o único jogo aceitável. O
Congresso não pode admitir essa capitis diminutio.
Ele não pode permitir nem uma quebra no seu poder.
Ele não pode permitir nada que o diminua.
Isso aqui não é uma sucursal do Poder Executivo, isso aqui não é sucursal de ninguém; é um poder
autônomo. Mas para ser um poder autônomo, ele tem
que garantir sua independência e a sua autonomia, e
a sua independência e a sua autonomia exigem que
essas matérias cheguem hoje aqui para que imediatamente sejam lidas e passem a trancar a pauta com
precedência inclusive sobre as matérias de urgência
constitucional, que são aquelas do pré-sal. Isso não
fui eu que inventei; isso é da lei, e se é da lei, eu cumpro. Quando a lei é ruim, eu vou cumprindo-a. Se eu
puder mexer na lei para ela ﬁcar melhor, eu mexo. Se
eu pudesse, não haveria tanta medida provisória; infelizmente, há. Então, essa tem que vir para cá imediatamente, porque o Congresso e o Senado Federal
não podem se rebaixar. Eu conto com V. Exª, que sa-
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berá tomar essa providência (palmas), porque ocupa
a Presidência neste momento, com galhardia, com
respeitabilidade. Isso, obviamente, é uma tarefa não
exatamente de V. Exª, mas uma tarefa da Mesa, que é
presidida pelo Sr. José Sarney. É uma tarefa da Mesa.
Deve, inclusive, dizer: não queremos mais demora em
matéria nenhuma. Aprovou, veio. O Fulano não gostou;
problema do Fulano. O Beltrano não gostou; problema do Beltrano. O Sicrano não gostou; problema do
Sicrano. Mil pessoas não gostaram, problema das mil
pessoas. Nós não estamos aqui para agradar. Ninguém
aqui é miss simpatia de coisa alguma. Nós temos que
cumprir o dever. E o dever manda que a matéria seja
lida e, para ser lida, tem que vir logo. Então, por favor,
que a Câmara cumpra com o seu dever, que o Senado
vai saber cumprir com o seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Arthur Virgílio, essa matéria já não é objeto de uma discussão entre Situação e Oposição; essa
matéria é objeto de discussão do povo brasileiro. E
nós estamos aqui todos prontos para atender a grande
necessidade dos aposentados.
Senador Paulo Paim, eu acabei de conversar
com o Secretário-Geral da Câmara, Dr. Mozart. Ele me
conﬁrmou que até à noite ou, no mais tardar, amanhã
cedo (manifestação das galerias), essa matéria estará
aqui, pronta, para que a gente possa votá-la amanhã.
Essa é a posição do Secretário-Geral da Câmara, Dr.
Mozart, que me disse que essa matéria está vindo
para cá. Eu entendo que, se ela chegar aqui hoje ou
amanhã cedo, tanto faz. O importante é que ela venha
à votação amanhã. Esse é o compromisso que o Dr.
Mozart assumiu comigo.
Eu estou presidindo a sessão neste momento. Ele
assume esse compromisso não comigo, mas com o
Presidente da sessão, de modo que temos de aguardar.
Entendo que isso é positivo, já que amanhã à tarde será
o único horário para nós votarmos essa matéria.
Com a palavra, então, pela Liderança do PSC, o
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Acir Gurcacz, que neste instante preside
a sessão de 11 de maio, Parlamentares presentes,
brasileiras e brasileiros que nos ouvem no plenário ou
que nos acompanham pelo sistema de comunicação
do Senado, boa-noite!
Senador Mário Couto, a que horas o Presidente
Michel Temer disse que mandaria?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Às dez e
meia.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois eu lhe
asseguro que vou assumir a Presidência, e nós vamos ﬁcar aqui esperando. (Palmas.) (Manifestação
das galerias.)
Senador Arthur Virgílio, permita-me dizer: eu
acredito muito em V. Exª. Conheci pela história a bravura de seu pai. V. Exª liderou este Senado numa das
campanhas mais belas desses 184 anos. O povo brasileiro era sacriﬁcado com impostos em demasia, e
nós tivemos a coragem, comandados por V. Exª, de
enterrar a CPMF; nós, contra todas as forças. Foi bela
campanha. V. Exª foi o comandante. E, dos dias que
passei, aquele em que senti mais orgulho foi quando
V. Exª me convocou para ser o vice-líder da campanha
para enterrarmos a CPMF.
E eu agora, na qualidade de vice-líder daqueles,
eu o convoco para V. Exª liderar isso – eu começo a
acreditar.
Então, nós estamos aqui, porque já foi demais.
Os aposentados têm um direito adquirido, e o desrespeito a ele é uma nódoa, é uma vergonha para o nosso
País. É um contrato que nós, que somos Governo... O
governo somos todos nós; governo não é só o Presidente Luiz Inácio, não. Depois que o povo foi às ruas
e gritou “liberdade, igualdade e fraternidade”, acabou
o absolutismo, houve a divisão de poderes, e nós somos um deles; nós somos o povo.
Cícero dizia: “O Senado e o povo de Roma”. Nós
podemos dizer: o Senado e o povo do Brasil.
Então, o Senado e o povo do Brasil não aceitamos mais isso. Não aceitamos, vai acabar.
Cícero dizia: “Até quando, Catilina, vais zombar
de nossa paciência?” Até quando, Michel Temer, vai
zombar da paciência dos Senadores da República, do
povo do Brasil?
Precisará o Luiz Inácio, depois de entregar o
mandato, ser de novo deputado federal para contar
lá Câmara... Quando ele passou por lá ele disse que
tinha 300 picaretas.Precisará isso de novo?
Até que tiveram bravura e votaram, depois de
muita luta. Aqui nós chegamos a dizer que a Câmara
Federal se transformava numa câmara de gás, asﬁxiando os velhinhos do nosso País. E eles votaram.
Mas, ô Mário Couto, nós não vamos nadar, nadar
e morrer na praia, não. Só tem um sentido: a vitória,
que é o resgate dessa ignomínia, dessa nódoa e dessa vergonha. E isso aí está.
Cícero dizia: “Até quando, Catilina, vais zombar
da nossa paciência?” Até quando, Michel Temer, vai
zombar da paciência do Senado, dos velhinhos e dos
aposentados deste Brasil? À custa de quê? Conseguir uma candidatura, uma vice-presidência, que já
está morta?
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Eu vou ler.
Arthur Virgílio, V. Exª é o líder do movimento. Eu o
convoquei. V. Exª me indicou vice-líder. E àqueles que
garantimos enterrar a CPMF nós vamos enterrar esse
fator redutor da aposentadoria dos velhinhos.
Recebi um e-mail. Foi na data de ontem, após
um pronunciamento:
Atendimento
Segunda-feira
Senador Mão Santa
Esta mensagem foi recebida pelo Alô
Senado – Secretaria de Pesquisa e Opinião
Pública.
Cidadão: Evilásio Setti
Endereço: R. Rodeio, 175
Bairro: Saguasú
Cidade: Joinville/Santa Catarina
CEP: 89200000
Fone residencial: ele dá.
E convocamos aqui Paulo Duque. Nós vamos ﬁcar nesta sessão até – ouviu, Arthur Virgílio? – até a
hora marcada pelo Michel Temer, 10:30h – ouviu, Mário Couto? E nós vamos convocar os oradores. Paulo
Duque, que está aí trazendo a experiência de suas
lutas pela democracia, esse bravo, eu vou precisar de
um daqueles discursos em que V. Exª conta a História do Brasil todo. Nós vamos agüentar esta sessão
até onde Michael disse: 10:30h. Senão, ele ﬁca como
mentiroso. E não ﬁca bem o Presidente da Câmara
como mentiroso. E não ﬁca bem um Vice-Presidente
da República mentiroso. Não ﬁca bem a mentira, não
é? Nós buscamos a verdade, eu sou do Partido Social
Cristão. O Cristo, quando falava, dizia: ”Em verdade,
em verdade vós digo.” O nosso Presidente Michel Temer está “De mentira em mentira, eu vou levando até
ganhar a eleição”. Não é a verdade. Não é!
O próprio Cristo, quando baixou, disse: “Eu sou
a verdade, o caminho e a vida.”
Nós queremos a verdade. A verdade é que se
esgotou a paciência do Senado da República e dos
nossos velhinhos aposentados.
Mário Couto, confesso um arrependimento. Esse
Mário Couto quase toma a Liderança do grande Líder
Arthur Virgílio. Olha, Arthur Virgílio, um dia, numa vigília, ele ﬁcou aqui e sabe o que ele disse? “Nós vamos
ﬁcar aqui, não vamos tomar banho.” Aí eu pulei fora,
porque eu não dava de hippie, né? Mas agora eu acho
que ele é que estava certo. Se a gente tivesse ﬁcado
aqui, não tomado banho, em greve de fome, tínhamos
salvo já muitos velhinhos aposentados que morreram
de fome. Nesse Governo, tudo é mentira. Olha, atentai bem, Acir Gurgacz, para esse negócio. Como se
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pode ter essa pesquisa maltratando os velhinhos?
Aposentados? Não pode. Eu fui prefeitinho, eu governei o Estado. O velhinho é uma forma incomensurável. Ele não é ele, não. Ele pega o dinheirinho e ele dá
pros ﬁlhos, pros genros, pras noras, pros netos, pros
não sei quem. Ninguém ganha isto. Todo mundo sabe
essa força. Eu sei, eu sei, esse negócio passou, tudo
é mentira. O Presidente Luiz Inácio? Nós estamos lhe
dando a melhor oportunidade dele. Histórica. De ele se
sair bem da Presidência da República. Foi Presidente,
foi. Mas Nero também foi. Calígula foi. Tanta gente foi.
Sair com isso?
Ele se diz do Partido dos Trabalhadores. Rui
Barbosa está ali, porque ele disse: “A primazia é do
trabalho e do trabalhador”. Ele veio antes; ele é que
faz a riqueza.
E essa gente já trabalhou. Essa gente é o respeito que temos aqui.
Então, está aqui o e-mail:
“Mensagem.
VETO.
Antigamente, recolhíamos sobre 20 salários mínimos [eles recolheram sobre 20, Mário
Couto, sobre 20 salários mínimos antigamente],
posteriormente, o teto passou a 10 salários,
e o GOVERNO, como sempre faz, esqueceu
de devolver o valor referente ao período que
foi recolhido sobre os 20”.
Este é o e-mail que nós recebemos.
“Finalmente, a aposentadoria, que seria
sobre 10 e, na prática, vira 7 salários, e depois, a queda livre, os 7, em dez anos, viram
2,9 mínimos”.
O sonho era de 20 salários e baixou para 2,9
mínimos.
Então, diz aqui, num raciocínio, Evilásio Setti:
“7,7% + 18,00 (veto anterior) [porque ele
já vetou] seria o aumento mínimo por hora.
LULA, PLANTE E COLHA! [Isso quem está dizendo é o autor aqui, Evilásio Setti].
VELHOS, SIM. BURROS, NÃO.
Deﬁcitário?A Previdência Social é deﬁcitária? Mesmo se fosse, o compromisso é da
NAÇÃO e tem que ser honrado.
Quando pararem de desviar os recursos,
com certeza, os compromissos poderão ser
honrados. E, para agregar valores, quando for
necessário, seria mais inteligente oﬁcializar
um percentual robusto das loterias, que atualmente pagam prêmios absurdos, que ﬁcam
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na mão de um ou dois enquanto a maioria do
povo vive na MISÉRIA.
Falta coerência, atitude e HONESTIDADE. Só! Os homens que terão os seus nomes
eternizados!
Adolph Hitler exterminou os judeus e
tentou criar a raça ariana! LUIZ INÁCIO DA
SILVA-LULA: o ex-operário Presidente da República, que exterminou os velhos brasileiros
e, após vestir Armani, adotou a burguesia e
esqueceu as origens!
Lamentável!”
Como é o nome da roupa, Presidente, você que
é elegante? Armani. Está dizendo do homem. Veja.
Lamentável.
“Senhor Lula, a sua obrigação é honrar os
compromissos do cargo, visto que eles (aposentados) pagaram ao longo dos anos para
usufruírem da inatividade, da independência
mínima; e talvez o veto venha a ser uma luz
para o País. Alguns milhões de aposentados
serão apunhalados pelas costas. Porém muitos mais serão beneﬁciados com a derrota do
Partido Traidor – PT.”
Isso é o autor que está dizendo. Estou lendo.
Ele diz.
Aí ele diz... Arthur Virgílio, olha aqui o que o
povo está cantando. Atentai bem: O Lula vai vetar e
o Serra vai ganhar. Aqui! É um autor que está mandando aqui.
Mas não interessa o resultado, quem quer que
seja o Presidente. O que nós temos que resgatar é a
dignidade. Jefferson Praia, este País não vai... Tudo
é mídia. Mentira, mentira, que repetida se torna verdade.
A violência! Isso é uma barbárie. Não tem... Isso
não é sociedade. Agora, a violência está aí, Arthur Virgílio, porque a instituição mais importante é a família.
Foi Deus que instituiu, Ele pegou o ﬁlho dele, Jesus e
não desgarrou, botou numa família. É a família. Essa é
a instituição, e ela está toda desestruturada, desacreditada, estuprada. Por quê? Porque a família não é só
a família sagrada, Jesus, Maria, José. Os avós fazem
parte dela, os avós são teto. É a família que desmoronou, por isso a violência. Por isso essa barbárie que
vimos. Aí está. A família é o avô.
Bastaria um quadro para que o nosso Presidente
entendesse. E o Senado é para isso. Os pais da Pátria
são para isso.
Eu diria... O Barack Obama, em quem todo mundo tem esperança, tem conﬁança de engrandecer a
democracia, escreveu dois livros, Eduardo Azeredo.
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Dois! Um é a vida dele, esse é o mais romântico; e o
outro foi, no momento político, as metas políticas. Mas,
Paim, ele diz lá no livro dele, atentai bem: “Eu não sou
um maconheiro graças aos meus avós!”. Foi educado
pelos avós. É isso! Avô. Quanta imagem, ô Acir Gurgacz, eu tenho dos meus avós.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) - Então, o nosso
Presidente, por uma infelicidade e tal, pode não ter
tido, não ter sido importante, mas, no geral, da família, o maior símbolo de proteção, de amparo, de luz,
de experiência são os avós. Isso sempre foi! O Jesus
tinha. Não tinha a Santa Ana? Era avó.
Avô é bicho bom. Mas os avós, os nossos velhinhos, foram enganados. Eles estão desrespeitados, estão desacreditados, porque eles assumiram,
trabalharam, lutaram, sonharam e construíram uma
aposentadoria com dignidade e, com aquilo, eles se
comprometeram a dar bolsa de estudos para os ﬁlhos,
para os netos, ajudar em problemas de saúde, problemas de habitação, e, de repente, o salário deles, o seu
sonho e o seu trabalho foram capados. E os netos não
têm aquele encanto como eu tenho o encanto que tive
dos meus avós. Como Barack Obama teve o encanto,
a proteção e a luz de seus avós. É isso.
Então, esse dinheiro vai ﬁcar aqui. Entre Luiz Inácio e a minha mãe, eu ﬁco com a minha mãe. E ela disse
assim: “A caridade boa começa com os de casa”.
Vemos nosso Presidente é dando dinheiro! Para
todo lugar é dinheiro. O dinheiro agora foi para a Grécia. É dinheiro na Bolívia; é dinheiro para a Venezuela;
é dinheiro para Cuba; é dinheiro na África; é dinheiro
no terremoto. Mas minha mãe, terceira franciscana,
dizia: “A caridade, para ser boa, começa com os de
casa”. E os de casa?
Nunca antes... Eu, médico... Aliás, eu ia falar era
sobre saúde. A saúde também pode mais, comentando um artigo de Renilson, mas o momento nos levou
a discutir isso. O momento levou a todos a combater
por isso. É como o apóstolo Paulo dizia: “Combater o
bom combate, pregar a sua fé”. Então, nós queremos
aqui continuar a luta.
Ô Paulo Paim, vamos ﬁcar aqui. Eu sou orgulhoso
porque a lei, a lei boa, a semelhante às leis de Deus foi
inspiração do Paulo Paim. Eu fui o seu Cirineu. Ele fez
a lei, e não pôde defendê-la, e entregou-a a mim. Eu
defendi essa lei em todas as Comissões do Senado.
Na CAE, os pais da Pátria, os estudiosos, analisaram.
Entraram pelas madrugadas, dissecando os números
e as riquezas. Não tem nada de irresponsabilidade.
O Senado, ﬁlho da democracia do voto e do povo. Os
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experts em economia, luminares que foram Ministros, que foram Presidentes, que foram Governadores,
Prefeitos, que foram líderes de sindicatos de classe,
como o Paulo Paim. E aprovou-se na Comissão de
Assuntos Econômicos. Longas tertúlias, audiências
públicas. Aprovou-se na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, tudo. Os luminares. Nesta Casa,
há ex-Presidentes vários. Todos aprovaram, discutiram,
analisaram. Nos Direitos Humanos, nos de Assuntos
Sociais. E veio para o Plenário.
Ó Paulo Duque! Olhe a experiência e a história!
Está aqui a grandeza deste Senado. A experiência dos
mais velhos com a ousadia dos mais novos. Está aí
um novo que chegou aqui. Da sabedoria.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) - Então, aqui,
aqui, aqui, debatido, votado várias vezes. Quantas
vezes foram, Paim? Uma, duas? Uma votação no Senado, aqui? É uma ou duas? Duas vezes, por unanimidade. Vai para a Câmara. Dissecaram. Acordamos,
despertamos. Ela escreveu o melhor do seu dia, pois
teve coragem. Resgatou aquela história que o Luiz Inácio chamava de Casa dos 300 picaretas. Tem até um
samba. Resgataram, tiveram coragem, tiveram ousadia, tiveram bravura! Não é demagogia, não; é justiça.
Que a coroa da justiça esteja mais alta do que a coroa
dos santos e mais do que a do rei. A justiça é o pão
de que mais a humanidade necessita. Montaigne. Ô
Mário Couto, não foi demagogia, foi justiça.
As lutas dos velhinhos. Quando digo isso, relembro pai e mãe. Olhe, eu me lembro, meninos eu vi, eu
fui lá. Hugo Leal, líder do meu Partido Social Cristão,
apoiava e anunciou o meu nome. Foi aplaudido. E veio
lá a Mesa Diretora cruel, que ameaçava botar para fora,
que não podia se aplaudir. Aí falou o líder. Atentai bem,
que isso não sai na mídia, que é paga pelo Governo.
Mas sai aqui. Olhe, Acir Gurgacz, eu vi. Lá parece o
Maracanã, e aqui, o Maracanãzinho.
Aí, foi falar o Líder Arthur Virgílio. Esses velhinhos,
relembrem os seus pais, os nossos pais, os que ﬁzeram
história. Eles não podiam bater, não podiam vaiar.
Aí, o Líder do Governo, querendo justiﬁcar que
não tem dinheiro... E dinheiro a gente vê às farras, a
gente vê os aloprados, a gente vê as roubalheiras, a
gente vê os DAS. Sabe quanto ganha um DAS-6, que
é nomeado – e aí há sessenta mil aloprados, companheiros? São R$11.848,00, sem fazer concurso. Então, falta austeridade. Mas os velhinhos deram o maior
ensinamento. Eu vi, brasileiras e brasileiros.
Flávio Arns, lembre-se da Zilda Arns. Aí, o Líder
do Governo, com aquela conversa ﬁada, mole, enga-
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nando, os velhinhos todos se viraram de costas para
o Governo.
Luiz Inácio, esta é a oportunidade do encontro,
daquilo que está na mídia: esse é o Governo para todos. Que todos?! Que todos?! Só para os aloprados,
só para os companheiros! E os aposentados? E os
velhinhos? Não tem. E eu vou repetir, e repetir. O Rui
Barbosa disse que a gente aprende... Acir Gurgacz, só
um quadro vale por dez mil palavras, e vou encerrar.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) - Arthur Virgílio,
V. Exª já foi de Rotary Club? Eu sou, e sou sócio honorário, ô Mário Couto, há mais de quarenta anos. Aquela pessoa que o convida para entrar nesse clube de
serviço americano cita as palavras de Paul Harris: “Dá
de si antes de pensar em si. Mais se beneﬁcia quem
melhor serve”. É um clube de classes, e eu digo: uma
escola de liderança.
O meu padrinho... Arthur Virgílio, eu conheço
muita gente e aqui estou no Senado. Não tem um melhor do que ele, o melhor homem que conheci. A gente chama padrinho de Rotary aquele que lhe convida.
Quando eu fui Prefeito e Governador, Paulo Duque,
o povo todo dizia “meu padrinho”, “meu padrinho”...
e ﬁcou “padrinho”, e pensavam que era de verdade.
Esse homem foi líder empresarial grandioso, ganhava
esses vinte salários mínimos. Ele foi presidente dessa
entidade, a Fecomércio... Atentai bem! Gilvam, esse
homem foi tudo, respeitado, o melhor homem que conheci na minha vida, mais correto e mais decente. Eu
era Governador, “meu padrinho”. Aí, quando eu soube, Arthur Virgílio – atentai bem! –, suicidou-se. Está
no céu. Quem diz sou eu, do Partido Social Cristão,
porque Deus não vai julgar pelo instante, mas por uma
vida, e não vi nenhuma vida mais digna, mais profícua
e mais honrada na minha vida.
Saí daqui e fui ao Rotary me despedir. Sabe por
que, Mário Couto? Sessenta anos casado. Um homem que teve as posições, um homem que ganhava
esses vinte salários mínimos, os compromissos, o seu
status, não pôde, Paulo Duque, pagar a conta da sua
esposa, da sua amada de 60 anos, no hospital. É esse
homem o melhor homem que eu conheci. Ele está no
céu. Não tem esse negócio, não. Deus não vai julgar
pelo instante, pelo desespero, vai por uma vida. Ele
foi para o céu, mas quem vai para o inferno são esses
aloprados que estão aí enganando, tirando, roubando.
Isso foi um contrato. (Palmas.)
Então, são essas as nossas palavras, Acir Gurgacz, e nós vamos... Aí todo mundo vai falar aqui até
vir essa medida provisória, para nós lermos hoje.
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E atentai bem! Maio, mês de Maria, mês do amor.
Em 13 de maio os escravos foram libertados. Aqui, o
povo jogou ﬂores... A lei feita por Rui Barbosa, a última... Tem a do Ventre Livre, a do Sexagenário e teve
a Áurea, feita aqui por nós, Senadores. Ela foi feita
aqui e o povo jogou ﬂores. Libertaram-se os escravos
do Brasil. Mas nós estamos agora é com os escravos
velhinhos, a quem nós devemos muito.
Então, eu quero crer... Arthur Virgílio, precisamos da sua liderança novamente para escrevermos
uma das mais belas páginas da história do Senado da
República, como vamos enterrar para sempre aquele
fator redutor do aposentado e vamos restituir os ganhos dos aposentados.
Ó Deus, ó Deus, abençoe o Senado da República e os velhinhos idosos e aposentados, que nunca
perderam a esperança.
É como diz o Apóstolo Paulo, “perder a esperança
é um pecado”. Ernest Hemingway: “perder a esperança
é uma estupidez”. E nós estamos aqui ainda com esta
esperança de que este Senado seguirá o exemplo de
justiça que diz Rui Barbosa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Ouvimos o Senador Mão Santa.
Senador Paulo Paim, ﬁz mais uma ligação para
o Secretário-Geral da Câmara, Dr. Mozart. Ele acaba
de me conﬁrmar que, assim que terminar a votação
na Câmara, mandará, ainda hoje, para o Senado esta
matéria que é tão importante para todos nós e para
os nossos aposentados.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs Senadores, há momentos que
são de encruzilhada e esse era um. Aﬁnal de contas,
se a matéria é aprovada lá, seja ela qual for, ela tem
de ser enviada para cá para que se cumpra esse ritual
com limpeza. Senão, estamos concedendo, seja diretamente à Mesa de uma das Casas poderes ditatoriais,
seja estaríamos concedendo nós poderes ditatoriais
ao Executivo sobre o Poder Legislativo.
As regras têm que ser cumpridas; o Regimento
está aí para ser observado. As leis têm que ser, elas
próprias, também respeitadas. Matéria aprovada na
Câmara vem para cá, matéria aprovada no Senado,
quando de iniciativa do Senado, vai para lá. Não tem
que se perder pelo caminho. Não tem uma grande distância. É simples: alguém traz, faz-se o procedimento
burocrático rapidamente e se coloca a matéria em votação. Portanto, não há o que discutir.
O Senador Paim disse que acredita que o pronunciamento de todos nós serviu para que se repusesse
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essa verdade tão simples. E aqui estou apenas cobrando que cada um de nós cumpra com o seu dever de
consciência. Não cabe, portanto, nem pressão do Executivo nem deliberação protelatória por parte da Mesa
da Câmara, como não caberia, numa eventual resposta
do Senado, manobra protelatória da Mesa do Senado.
É uma coisa bem simples, simples como água. Para
mim, as coisas acontecem como elas devem acontecer, de acordo com a lei. Respeitando a lei, as coisas
andam melhor. Desrespeitando a lei, vira a lei do cão,
vira a lei da selva, e isto não serve ao Parlamento. O
Parlamento se digniﬁca quando se faz respeitar. E para
se fazer respeitar, ele precisa, por exemplo, impedir
que quem quer que seja exerça sobre ele quaisquer
inﬂuências que não sejam cabíveis.
Pressão dos grupos sociais – aqui nós temos, por
exemplo, os aposentados – são legítimas. Pressão dos
que vêm para cá reivindicar melhorias para as suas
categorias são legítimas. Pressão daqueles que vêm
nos alertar sobre possíveis equívocos que existam,
Senador Paim, em projetos de lei são legítimas. Nós
não estamos aqui para fugir de pressões. Ao contrário:
estamos aqui para receber as pressões e considerálas, levá-las em conta.
Por exemplo, hoje, algumas pessoas que estavam aqui talvez tenham estranhado, quando o Senador Alvaro Dias discorria, como Relator, de maneira
muito competente, sobre a chamada Lei Pelé, sobre
as mudanças que acontecerão na lei, provavelmente
amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, e o
aparte, de maneira corajosa, do Senador Tasso Jereissati ao Senador Alvaro Dias.
Poderia parecer estranho a alguém elitista que
se trate de futebol aqui na Casa. Em primeiro lugar, o
que podíamos votar nós votamos: embaixadores, autoridades. O Congresso tocou a sua parte. Em segundo lugar, eu pergunto: futebol é ou não é uma coisa
próxima do povo? Por que o Congresso deveria estar
apartado do povo, Senador Flávio Arns? Por que o
Congresso deveria estar apartado de algo que é uma
paixão popular?
Então, nada mais justo do que opinar sobre isso.
Aqui eu posso fazer um voto de congratulação a um
atleta amazonense vitorioso, o que faço sempre. Eu
valorizo as conquistas dos atletas. Sou uma pessoa
muito ligada ao esporte. Por outro lado, por que nós
teríamos que ignorar? Para ﬁngir austeridade? Austeridade se mostra com respeito ao dinheiro público. Não
se mostra austeridade evitando, por exemplo, discutir
assuntos populares. Se o Congresso não souber ocupar seu espaço, ele termina perdendo seu espaço para
fundamentais entidades do terceiro setor. O Congresso
tem que saber estar perto da população, tem que saber
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interpretar os anseios da população, tem que saber se
conectar com a população. O Congresso, por exemplo,
parece-me muito longe dos jovens. Volto agora: onde
está a PEC da Juventude? Precisamos aproveitar a
brecha e aprovar a PEC da Juventude, enﬁm, por uma
razão bem simples: a juventude quer. Não vi nada de
mal no que li ali. Não vi nada de mal. Então eu pergunto: por que não dar essa satisfação aos jovens que nos
solicitaram para aprovar uma PEC que é de interesse
deles? Tem o Projeto Ficha Limpa. Como é que podemos ignorar uma reivindicação que vem de 1,7 milhão
de brasileiros? Nós temos quase duzentos milhões de
brasileiros. Um milhão e setecentos mil é muito pouco.
Mas nós somos apenas 81. Um milhão e setecentos
mil é muito cidadão, é muita cidadã; parece que já passa de dois milhões, quatro milhões, enﬁm. E poderiam
ser quinhentos mil, mas a lei pede um milhão. Não é
isso? Se a lei pede um milhão, nós temos a obrigação
de deliberar sobre uma proposta de iniciativa popular
que visa melhorar os costumes políticos, visa extirpar
da vida pública aqueles que não estiverem em capacidade de explicar suas próprias vidas.
Sou contra projetos ditatoriais, que coloquem a
vida de uma pessoa na mão de um mero juiz, enﬁm,
que muito bem pode ser cooptado – não estou falando
da maioria, estou falando da minoria – por um Governador de um Estado como o meu, ou de um Estado
do Nordeste, onde eles têm poder demais. Não quero
isso; quero algo equilibrado. E temos tudo para sair um
projeto equilibrado, um projeto decente. Mas que seja
um passo nosso na direção do respeito à boa ética
na vida pública.
Portanto, Sr. Presidente, ﬁco feliz e tenho certeza
de que a palavra do Dr. Mozart – que conheço bem, fui
Deputado – haverá de ser cumprida, e daqui a pouco
estará aqui não só a medida provisória referente aos
aposentados, mas a outra referente ao salário mínimo,
porque é dever. E dever é para ser cumprido. Dever não
é para ser negligenciado. É uma coisa que para mim é
muito simples: o que não pode não pode; o que pode
pode; e o que deve deve. Aquilo que deve é para ser
feito, com muita clareza. E muitas vezes nem é remédio
doce, às vezes é remédio amargo. E remédio amargo,
se é devido, tem que ser feito. Ou seja, que venha para
cá a matéria, sem mais delongas. Por que ganhar um
dia, ganhar dois dias, esperar a festa de São João?
Por que contar com essas coisas, com esses acidentes do calendário? Que dia que cai o feriado? Por que
não enfrentar a verdade? Por que, simplesmente, não
enfrentarmos as verdades que estão postas? Cada
Senador mostrando a sua face, cada Senador assumindo seu compromisso, cada Senador enfrentando
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seus próprios dilemas de consciência, enﬁm. É isso
que eu quero, apenas isso.
Quero, simplesmente, que a Câmara cumpra
com o seu dever, e quero que os Deputados cobrem
duramente do Senado se um dia, por qualquer razão,
a Mesa negligenciar em enviar para lá, por quaisquer
pressões, as matérias que são do Senado e que devem ir para a Câmara.
Senador Paulo Paim, com muita honra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Arthur Virgílio, quem está assistindo – e podem saber
que o Brasil todo está assistindo à TV Senado neste
momento e, quando digo “Brasil todo”, é grande parte
dos brasileiros –, quer saber o que vai acontecer. E
eu quero dar um depoimento sobre a fala de V. Exª e
o aparte que V. Exª fez aqui, quando pediu somente
que o Presidente da Câmara cumprisse o Regimento.
Matéria votada naquela Casa, há um semana, não tem
sentido não chegar aqui no Senado da República. E
V. Exª agora faz, nessa mesma linha, o seu pronunciamento. Podemos divergir sobre o mérito dessa ou
daquela matéria...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ou
não.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Ou não. Ou
concordar. Agora, que se cumpra o Regimento. A MP
que vai vencer no dia 1º de junho, se não a remeterem
para cá, é claro que dá a impressão – o povo brasileiro
não é burro – de que isso é uma obstrução para que
a MP caia por decurso de prazo. E os Senadores não
querem isso. Os Senadores querem votar, com a sua
consciência, e não se omitir num tema tão importante
como esse. Gostaria de cumprimentar V. Exª pela elegância no trato desse tema. V. Exª, em nenhum momento, levou esse debate para o campo da Oposição
e da Situação; só exigiu respeito ao Senado da República. E percebi que, depois da sua fala e de outros
Senadores, enﬁm a Câmara decidiu. Que bom que a
medida vai chegar aqui ainda esta noite e vai ser lida.
Nós cumprimos também o nosso dever e vamos votar
de acordo com o entendimento que vamos construir no
colégio de Líderes. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Senador Paim.
Antes de conceder a palavra ao Senador Flávio
Arns, meu querido companheiro e amigo, eu digo a V.
Exª que nós precisamos repor certas verdades aqui.
Nós chegamos a um ponto – e esse não é um ponto agradável para quem faz política, não é um ponto
agradável, não é um ponto que nos eleve, é um ponto
que nos rebaixa – em que as pessoas lá fora escolhem
alguns e dizem: “Esse é um homem honesto, esse é
um homem de bem.” Isso para mim não é um elogio.
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Eu fui criado para ser uma pessoa de bem e procuro
ser uma pessoa de bem; é um dever. Do jeito que as
coisas andam, daqui a pouco, ser um homem de bem
parece uma grande coisa, uma grande qualidade, como
se não fosse um dever das pessoas, um pré-requisito,
ou seja, para se fazer vestibular tem que completar o
segundo grau. Ponto.
Agora, se chegarmos a um ponto no Brasil em
que uma pessoa de bem se baste a si mesma, ela pode
então ser preguiçosa, ela pode não ser trabalhadora,
ela pode não ser assídua no seu local de trabalho, ela
pode não ser... Basta ela não ser malversadora de recurso público para ser endeusada...
Perdoem-me, estou com um acesso de asma
terrível. Basta isso para a pessoa ser endeusada. Eu
acho pouco. Acho muito pouco. Temos que construir
um Congresso e uma vida pública e Executivos onde
isso seja um pré-requisito: não se discuta mais se é
de bem ou se não é de bem – quando, excepcionalmente, acontecer de alguém não ser de bem, que o
mecanismo seja extirpar essa ﬁgura do convívio das
pessoas normais –; e que as pessoas se distingam
pela sua capacidade, pela sua coerência, pela sua
consequência, pela sua inteligência, pela sua capacidade de trabalhar. Porque, senão, nós estamos afundando na maior mediocridade, dividindo as pessoas
em boas e más, e as boas não precisam nem trabalhar
porque são boas, e a más é como se fossem arder no
inferno, enﬁm.
Eu entendo que certas regras têm que ser cumpridas com muita tranquilidade, com muita franqueza,
com muita simplicidade.
Vejo V. Exª, como sempre, vigilante na defesa das
suas ideias, com muita persistência, honrando o seu
mandato, e por isso me deu o ensejo de fazer essa observação, porque falta muito – ou falta pouco, não sei
– para nós não precisarmos de um projeto como esse
tal “Ficha Limpa”. Hoje, parece um cavalo de batalha.
Eu espero o dia em que não precisemos mais disso;
que a gente presuma que todo mundo que está aqui é
limpo, como eu sei que limpa é a maioria esmagadora
dos meus colegas, muitas vezes mal interpretados lá
fora. Mas é fundamental nós resgatarmos o peso do
Congresso, o peso do Senado, o peso da Câmara perante a opinião pública.
Portanto, não vejo mistério: é chegar o projeto
Ficha Limpa e votá-lo; é chegar essa questão dos aposentados e votá-la; é chegar o salário mínimo e votá-lo;
é chegar não sei o quê e votá-lo; é chegar o pré-sal e
votá-lo. Não fazermos nove horas com essas coisas.
Portanto, eu queria agradecer a V. Exª, Senador
Paim por tudo, sobretudo pela forma lisonjeira com que
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se referiu a minha fala, que foi uma fala despretensiosa
e modesta. Agradeço a V. Exª.
Concedo um aparte ao meu prezado e querido
amigo Senador Flávio Arns, que também é um exemplo de pessoa pública aqui neste Senado, e depois ao
meu conterrâneo, Senador Jefferson Praia.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Agradeço, Senador Arthur Virgílio. Quero também ressaltar todos as
aspectos que foram mencionados em sua fala, a começar pelo projeto Ficha Limpa, também como resposta
a uma grande movimentação da sociedade – mais
de um milhão, 1,5 milhão, 1,7 milhão de assinaturas,
como V. Exª disse. Então, é importante sempre lembrar à população que, além do projeto Ficha Limpa, o
mais importante é o voto consciente: conhecer a pessoa, conhecer a história da pessoa, pedir informações,
ver a contribuição que a pessoa pode dar ao Estado,
ao País, na Assembleia, no Congresso. Isso é fundamental. E quero também dizer da surpresa de ainda
não termos recebido o projeto da revisão da legislação
de aposentados e pensionistas pelo Senado. Então,
folgo também em saber que, a partir dos pedidos da
Mesa, esse projeto chegará ao Senado Federal no
dia de hoje, para que possamos analisá-lo, como V.
Exª disse, com a mais absoluta tranquilidade. Quero ressaltar que já aprovamos isso dois anos atrás,
mais ou menos, aqui no Senado Federal: aprovamos
o ﬁm do fator previdenciário e aprovamos o reajuste
de acordo com as regras que foram aprovadas lá na
Câmara dos Deputados. Nós já ﬁzemos, há dois anos,
com absoluta tranquilidade, por unanimidade, aqui no
Senado Federal, a aprovação. Então, vamos ter que
ratiﬁcar o voto já concedido, agora com a apreciação
desse projeto. Quero também deixar a minha mensagem para aposentados e pensionistas, dizendo que
estamos nessa discussão e que temos que fazer uma
discussão permanente, inclusive para debater o propalado déﬁcit da Previdência e tornar esses dados
mais transparentes, com a participação muito maior
da sociedade, para que cheguemos a uma conclusão
do que realmente está acontecendo com a Previdência
quando, no fator previdenciário, por exemplo, a pessoa
tem direito a ter um teto de R$3.400,00, paga sobre
esse teto. A parte patronal é paga acima desse teto
caso o salário na vida ativa seja maior do que esse
teto. Então, não se entende também a conta que se faz
neste momento para que tal tipo de cálculo continue a
acontecer. Mas quero parabenizar V. Exª, que é sempre uma pessoa atenta, sinalizando para aquilo que é
importante em termos de democracia, transparência
e diálogo. E, como já disse em outras ocasiões, a fala
e a presença de V. Exª são sempre um orgulho para o
Congresso Nacional.

MAIO 2010
19862

Quarta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Flávio Arns, tenho eu próprio um grande
orgulho de ser seu amigo, seu companheiro de Partido e seu colega de Congresso. V. Exª é uma ﬁgura
sem jaça, sem arestas. V. Exª é como uma expressão
de Gilberto Amado, célebre ﬁlósofo brasileiro, um dos
homens mais inteligentes que este País já produziu,
Senador Paim. Gilberto Amado dizia que a inteligência
completa tinha de ser redonda, sem nenhuma aresta.
Ele pregava que a pessoa devesse saber línguas, ﬁlosoﬁa, mas também matemática. Então, haveria inteligências fantásticas com arestas: aqueles especialistas, enﬁm. E a inteligência redonda seria a de alguém
que dominasse a fundo os assuntos fundamentais, o
que não é fácil. Gilberto Amado era desse tipo. Eu diria que a dignidade de V. Exª é redonda. Ela não tem
arestas. Tenho por V. Exª uma grande admiração, e V.
Exª sabe disso, a par de ter por V. Exª um sentimento
de gratidão, que é muito importante para mim.
E, por falar em pessoa de bem, está aqui conosco o Deputado Paulo Delgado, que é, teoricamente,
meu adversário, por ser Deputado pelo PT. Está aqui
também o Deputado Arnaldo Faria de Sá, mas o Arnaldo está aqui na tribuna. Figura de enorme lealdade, o Arnaldo, ﬁgura de enorme perseverança, um dos
amigos que com mais ﬁrmeza e com mais constância eu ﬁrmei na Câmara dos Deputados, até porque,
numa das minhas legislaturas, numa das legislaturas
dele, fui vizinho dele, mais ou menos vizinho, porque
éramos inquilinos do 9º andar do Anexo 2 da Câmara.
Eu saúdo, portanto, a presença do Deputado Arnaldo
Faria de Sá, com o carinho que ele sabe que ele me
merece. (Palmas.)
Em relação ao Deputado Paulo Delgado, eu gostaria de dar um depoimento. Eu estava aqui numa sextafeira quando havia aquela efervescência do mensalão.
Era denúncia para todo lado, e a maioria delas com
fundamento. E muitas das transações ilegais aconteciam naquele Banco Rural...BMG, um banco desses,
enﬁm.
E lá houve comprovação de que muitas pessoas
recebiam suas propinas por ali. E apareceu uma denúncia no jornal. Tomei um choque, quando acordei.
Eu deixei de viajar para minha cidade e corri para cá
na sexta-feira, porque estavam lá o nome do Paulo
Delgado e o nome do advogado Sigmaringa Seixas.
Eu não falei nem com o Paulo Delgado nem com Sigmaringa, porque, se eu fosse perguntar a eles o que
era, eu estaria, no fundo, no fundo, talvez, passando
a ideia de que eu estaria desconﬁando de que aquilo
pudesse ser verdade.
Aí tomei aqui uma atitude de risco. Eu disse: sobre os demais acusados, que merecem todo o direito
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de defesa, eu não tenho nada a fazer, a não ser cobrar
deles que se defendam e se expliquem. Eu não citei
fulano, mas estavam os fulanos e beltranos todos lá.
Eu disse, em relação ao Deputado Paulo Delgado e
ao Deputado Sigmaringa Seixas, grande advogado,
eu simplesmente estou aqui desmentindo, não é possível que seja verdade. E falei isso no escuro. Fomos
ver depois se eu estava errado ou não. Os dois nada
tinham a ver com aquilo, como a maioria dos correntistas daquele banco nada tinham a ver com aquilo.
Um fez uma obra no seu apartamento, uma tolice, ou
na sua casa; o outro mandou a empregada pagar não
sei o que lá, enﬁm. Mas, quando eu falei isso, Deputado Paulo Delgado, eu não falei depois de consultar
V. Exª e de procurar versão nenhuma. Eu fui no escuro e, no escuro, eu disse: é isso. Não é verdade. Ponto! Até porque eu não poderia trabalhar com a ideia
de que fossem verdades, tamanha a conﬁança que
sempre me mereceram tanto o Sigmaringa Seixas e
o Deputado Paulo Delgado, que eu só não diria que
são partidariamente perfeitos, porque pertencem ao
seu partido, Deputado Paim, e não ao meu. Podiam
ser mais redondos, enﬁm!
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E merecem
as nossas palmas! (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
ﬁguras que a gente respeita muito!
Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Arthur, eu estava aqui fazendo uma breve reﬂexão,
quando V. Exª traz essa questão de ser homem de
bem. Para mim, ser homem de bem é não fazer ao
próximo o que você não quer que façam consigo; não
fazer ao próximo o que você não quer que lhe façam.
Procurar cada vez mais o crescimento como pessoa,
o crescimento espiritual neste plano. Essa é a minha
percepção. Não quero ﬁcar aqui falando do geral, mas
fazer uma rápida abordagem muito especíﬁca sobre
homens de bem, ou homens de bem na política.
Homens de bem na política são raridades. Não
sei se V. Exª concorda. Quando vejo esse projeto ﬁcha
limpa é preciso vir um projeto, é preciso termos um
projeto com diversos aspectos sendo observados, para
que nós, que cuidamos de partidos, não aprovemos
aqueles que já cometeram algum crime, alguma coisa
que não esteja correta e, certamente, não têm em suas
intenções representar a população. E me coloco aqui
como dirigente partidário. Sou atualmente Presidente
do PDT. Há uma semana, aprovamos uma resolução
de que ﬁcha suja não vai ser candidato pelo PDT. Mas
foi preciso aparecer esse projeto. Então, a grande
questão é por que razão hoje a política atrai tantas
pessoas que não têm espírito público e os homens de
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bem estão muitos fora da política, e aqueles que são
as raridades dentro desse processo têm maior diﬁculdade, lutam pelos interesses populares... V. Exª aqui
toca dois pontos hoje importantíssimos. Estamos aqui
com a questão dos aposentados – estão aqui alguns
representantes das pessoas idosas deste País, que
têm todo o direito de terem seus reajustes, mas que
esse projeto, que passou pela Câmara por algum tempo
e ainda está lá, não chegou ao Senado; depende de
decisão política para chegar aqui e aqui vai depender
de uma decisão política para aprovarmos esse projeto e, depois, vai depender de outra decisão política,
que é a do Presidente da República que, acredito, em
minha avaliação, não irá vetar o projeto aprovado aqui
no Senado. Então, a grande preocupação é esta: como
fazermos com que pessoas de bem possam participar cada vez mais da política. Digo que muitos até se
dizem honestos, até aparecer o primeiro cofre na sua
frente. Acredito no honesto quando ele tem um cofre
na sua frente, está ali o cofre, e não meteu a mão. Eu
digo: esse aí é honesto. Porque honestos, muitos até
nos discursos... Porque a honestidade, por exemplo,
no setor público, vai por mais diversos campos. Ela
começa, por exemplo, se você trabalha no setor público, pelo seu horário de chegada, no trabalho que
você está fazendo. Como um servidor público, que
começa às oito horas o trabalho dele, chega às nove
e diz que não comete nenhum erro, que é uma pessoa de bem? Começa por esses pequenos detalhes.
Portanto, é um desaﬁo enorme que temos pela frente.
Acredito que temos, sim, de falar um pouco sobre isso.
É um exercício diário. V. Exª é um exemplo disso. Eu
me esforço também. Somos exemplos disso, de crescimento, para sermos pessoas de bem, consolidarmos
isso. Procurarmos não entrar em um mundo que não
é o mundo das pessoas de bem. E, na política, neste momento que antecede uma eleição, isso é muito
difícil. Quando você chega, Senador Mão Santa, em
determinados lugares, de tudo aquilo que você prega
de forma contrária, vêm pessoas falando outras coisas,
que são as coisas erradas, que são comportamentos
errados. E nós temos de passar essa mensagem sim,
principalmente para as crianças, para os jovens, para
os adolescentes,
Muitos que já estão aí com certa experiência e
com comportamentos errados, ﬁca difícil você mudar.
Mas acredito muito que teremos um dia, e com a aprovação do Ficha Limpa, que estamos lutando aqui, uma
classe política muito melhor. E esse exercício, Senador
Arthur, temos que começar a fazer nos nossos Partidos,
veriﬁcar quem são as pessoas que são os candidatos,
se têm realmente interesse público ou não, para que
a população depois não ﬁque aí reclamando quando
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propostas, projetos interessantes, que vão ao encontro
do interesse da população, sejam tratados como nós
estamos percebendo, como o caso aqui do projeto dos
aposentados. Todos nós estamos caminhando para
sermos pessoas aposentadas, se é que teremos essa
sorte e Deus não nos leve antes do tempo. Agora todos
nós queremos ter dinheiro, ter uma certa renda para
ter uma aposentadoria, pelo menos que possa ter uma
qualidade de vida desejável. Agora, quantos por cento
do Brasil de aposentados têm uma aposentadoria que
atende os requisitos mínimos para uma boa qualidade
de vida? Quantos dos senhores e das senhoras aqui
têm uma aposentadoria cuja maior parte de seus recursos, 30%, 40%, não seja gasto em remédios. Portanto,
é um desaﬁo enorme de termos bons representantes
da população brasileira nos mais diversos campos,
nas Câmaras Municipais, nas Prefeituras, Assembleia,
Governo do Estado, aqui no Congresso Nacional, nos
Ministérios, na Presidência da República. Isso é muito importante para que possamos ter um país melhor.
Muito obrigado pelo aparte. (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, meu prezado conterrâneo, Senador Jefferson
Praia.
Eu tenho algumas perguntas que são muito simples. Quanto se esvai do dinheiro público na corrupção? Quanto sai pelo ralo do desperdício, da falta de
racionalidade? Quanto o aparelhamento que a gente
vê do Estado com o excessivo número de cargos em
comissão não atrapalha que se remunere bem quem
está por concurso ou por tempo consagrado na vida
pública? O dinheiro é um só, mas os desvãos terminam
levando a injustiças sociais que nós presenciamos.
Eu queria responder a V. Exª, Senador Jefferson
Praia, dizendo que eu não tenho dúvida de que a maioria esmagadora dos nossos colegas Congressistas
são pessoas de bem, e eu me condoo muito quando
vejo aqueles cidadãos que se dedicam menos ao trabalho de Plenário, acabam tendo menos visibilidade,
se dedicam muito e brilhantemente aos trabalhos de
Comissão e acabam não sendo tão bem identiﬁcados
pela população pelas suas especialidades, pelos seus
conhecimentos e pela sua própria honradez, pela sua
retidão de comportamento. Esses são talvez aqueles
que pagam – até nas urnas – um preço muito grave
porque não se tornam conhecidos assim do grande
público, mas fazem funcionar esta máquina com sua
sabedoria, enﬁm. Eu queria fazer uma homenagem a
esses companheiros que, por opção própria, optam
por não terem a visibilidade que outros têm, mas que
estão ali, nas Comissões, fazendo com que as Comissões funcionem, fazendo um trabalho decente, um
trabalho direito.
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Eu gostaria de dizer que nós tomamos a mesma
providência no PSDB do Amazonas: a de não admitir
que ﬁchas comprovadamente sujas sejam candidatos
pelo nosso Partido lá.
E V. Exª fala das pessoas de má índole que entram na vida pública e que para mim são uma minoria,
mas tão ruidosa que passam para a opinião pública a
ideia que são maioria. A gente sente que elas farejam
negócio, farejam dinheiro, uns estão querendo negócios
e outros estão querendo trabalhar, cada um com a sua
visão, com a qual lá fora as pessoas podem concordar ou não, mas querem trabalhar com a sua visão de
mundo, sua visão de País. Esses são os verdadeiros
homens públicos.
Tem uma frase Disraeli sobre a Inglaterra em
que ele diz que a Inglaterra – e o Brasil precisa imitar
o Reino Unido – ele diz – pelo menos segundo a visão que o Reino Unido tinha de Disrali. Ele diz que a
Inglaterra sempre seria um grande país, uma grande
nação, porque lá a ousadia dos homens de bem era
tão grande quanto a ousadia dos canalhas. Nós não
podemos permitir que no Brasil se inverta esse papel e
que os homens de bem se intimidem e cedam espaço
à ousadia daqueles que não se portam de acordo com
as boas regras do trato da coisa pública.
Agradeço muito a V. Exª e quero dar o testemunho do apreço que eu próprio modestamente e o
meu Estado temos pelo seu trabalho como homem
público, como secretário municipal, como consultor
de empresas, como presidente do Conselho Regional
de Economia, como vereador da Câmara Municipal
de Manaus, como dirigente do Partido Democrático
Trabalhista, lá, um dos principais dirigentes do Partido
no Estado, e desde o falecimento do nosso inesquecível Senador Jefferson Péres, um operoso e correto
Senador, um Senador que cada vez mais se aﬁrma e
cada vez merece desse seu conterrâneo apreço, admiração e respeito.
Muito obrigado a V. Exª pelo aparte.
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Arthur Virgílio, nosso Líder, tenho dito quando sou
perguntado sobre esse projeto da questão dos aposentados que basta lembrar que quando um aposentado vai fazer seguro se pergunta qual a idade e se
cobra mais caro pela idade; quando vai contratar um
plano de saúde o mesmo ocorre, o preço é mais caro,
os remédios aumentam em valor também superior a
inﬂação. Com tantas injustiças que possamos ter, uma
compensação, uma correção em relação aos índices
de inﬂação que foram aplicados anualmente até aqui.
Por outro lado, a questão do fator previdenciário, nós
todos votamos aqui a favor, foi uma alternativa que
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foi tomada num momento em que o Brasil estava se
reorganizando do ponto de vista ﬁnanceiro, depois de
toda aquela confusão enorme de 30 anos de inﬂação,
de hiperinﬂação, 80% de inﬂação num mês, então foi
importante, foi necessário naquele momento. Agora,
entretanto, passados já 10 anos, o Brasil já mais estável, fruto exatamente dessas providências que foram
tomadas desde a implantação do Plano Real – ou até
mesmo antes –, nós podemos fazer algumas correções.
É evidente que ninguém defende as aposentadorias
precoces, aqueles que se aposentam com menos
de 50 anos, mas há que se buscar alternativas que
possibilitem que apenas aquelas aposentadorias que
realmente se justiﬁquem, se forem casos especiais,
possam acontecer. E o fator previdenciário possa então
ser eliminado já que ele foi uma alternativa a questão
da idade. Isso que eu queria colocar. Nós conversamos hoje na hora do almoço, nessa questão de que o
Partido, o PSDB, votou favorável, lá na Câmara a sua
enorme maioria também votou favorável e será essa a
nossa posição aqui também no Senado. Por outro lado,
a questão também do chamado Projeto Ficha Limpa,
é uma questão natural que realmente quem tem uma
condenação não se candidate. Então, realmente existe
toda uma discussão sobre isso, mas, por outro lado,
não se pode correr riscos de precipitações, injustiças.
V. Exª lembrava bem o caso do nosso colega Paulo
Delgado, de Minas Gerais. De maneira que é importante que essas questões sejam resolvidas dentro de um
processo normal, sem exageros, sem excessos. Que
os aposentados possam ter o que necessitam, o que
merecem, o que desejam, e que também possamos
ter eleições cada vez mais limpas, sem excessos, sem
exageros e sem generalizações.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Azeredo. Eu anuncio também a presença,
nesta tarde, do Deputado Sabino Castelo Branco, do
meu Estado, aliás, um dos campeões de votos nas últimas eleições. É um Deputado extremamente operoso
e trabalhador, que não abandona as suas bases sob
nenhuma hipótese. Eu queria anunciar com regozijo a
sua presença. Já anunciei o Deputado Paulo Delgado,
o Deputado Arnaldo Faria de Sá e, agora, o Deputado
Sabino Castelo Branco, neste ﬁm de noite que está até
bastante animado para o usual.
Senador Azeredo, V. Exª tocou em um assunto,
de fato, relevante. É precisamente na hora da velhice que as pessoas precisam de um pouco mais de
dinheiro para comprar remédios, para tocar as suas
vidas, enﬁm.
E V. Exª falou com muito realismo. Eu tenho essa
visão. Dá ideia de não perdermos o contato com a realidade. Ou seja, não confundirmos os velhinhos que
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precisam desse apoio com pessoas de 45, 47, 50 anos
de idade, que podem perfeitamente trabalhar pelo País
e que não devem pesar no orçamento da Previdência,
até para podermos resolver a questão dos velhinhos,
que são efetivamente os idosos verdadeiros. Temos
que trabalhar isso com muita atenção.
Eu, por exemplo, pretendo trabalhar a vida toda.
Enquanto eu tiver força pretendo trabalhar, e não acho
que deva ser diferente com pessoas saudáveis, sobretudo aquelas que estão nessa faixa, enﬁm.
Então, as aposentadorias precoces não fazem
bem à economia brasileira. Com muita tranquilidade eu
digo isso. As aposentadorias que realmente consumiram a saúde, essas devem ser tratadas com respeito,
com consideração, e é o que esta Casa está fazendo
neste momento. Então, V. Exª abordou com realismo,
e é do seu estilo fazê-lo. Eu pretendo, portanto, responder na mesma moeda, entendendo que nós vamos
nos debruçar sobre este assunto com enorme respeito, com enorme preocupação, levando em conta todos
os fatores que envolvam isso. E a nossa preocupação
fundamental é com os idosos, é com aqueles que, indo
para o ocaso de suas vidas, precisam de amparo, de
apoio, de recursos para tocarem suas vidas de maneira
mais digna, mais decente. (Palmas.)
Muito obrigado a V. Exª, meu prezado Senador
Eduardo Azeredo.
Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro,
do Estado do Pará.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Meu nobre
Líder Senador Arthur Virgílio, V. Exª vem, neste ﬁnal
de sessão, que eu acho que vai se prolongar bastante,
porque a intenção nossa, em respeito aos aposentados
e pensionistas, é nada mais nada menos que se cumprir o rito processual do Legislativo. Não há por que a
Câmara Federal reter os projetos que lá foram votados
sem fazer o encaminhamento para o Senado. E aqui,
nesta Casa, tão logo ele chegue, tenho certeza de que,
por acordo de Lideranças, nós vamos poder discuti-lo
e votá-lo. Aqui cada um vota com a sua consciência.
É bom lembrar que nós aprovamos o projeto por unanimidade. Foram 81 votos a zero. Já foi feita, até por
acordo com o Executivo, uma redução, com a qual eu
não concordava. Eu acho que a gente tinha que aprovar
era o do Senador Paulo Paim. Agora, o que não pode
é nós deixarmos os nossos aposentados do Brasil, a
esta hora da noite, às 20:30 horas, esperando aqui nas
galerias, na tribuna de honra, que o Presidente Michel
Temer tome uma providência, que é obrigação dele.
Não é favor que ele está fazendo, não. É obrigação,
pela função regimental que ele exerce como Presidente da Câmara. (Palmas.) Então, ele não está fazendo
favor para o Senador Paulo Paim, para o Senador Má-
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rio Couto, para o Senador Mão Santa, para o Senador
Flexa Ribeiro, para o Senador Arthur Virgílio, não. Não
estamos pedindo favor nenhum, Senador Mário Couto. Eu soube que V. Exª, Senador Eduardo Azeredo,
esteve com o Senador Paulo Paim lá na Câmara para
pedir ao Presidente que encaminhasse ao Senado o
projeto já votado. Ora, é mais uma demonstração, Senador Paim, da boa vontade do Senado de ir até e dizer: olha, por favor, encaminhe o projeto. Deveria dizer:
Presidente, cumpra o Regimento. Eles já seguraram
o projeto por um tempo bem grande, sete dias já. Eu
próprio, Senador Paim, participei de uma reunião, e V.
Exª estava lá, o Senador Mário Couto estava viajando
para o Pará. Nós fomos, Senador Mário Couto, à Liderança do PDT, com os Deputados reunidos, inclusive
o Líder Vaccarezza, que era o Relator. E nos acompanhou à reunião o Vice-Líder do Governo, Senador
Gim Argello, autorizado pelo Líder do Governo, Romero Jucá, e pelo Líder Renan Calheiros, do PMDB, que
fosse até lá e dissesse aos Deputados que votassem
o que eles quisessem, nós não íamos interferir na votação deles, mas que eles ﬁcassem certos de que, ao
retornar o projeto para o Senado, o Senado iria manter aquilo que estava acordado, que era o reajuste de
80% do PIB de 2008, mais a inﬂação, que davam os
7,71%. Saí da reunião, o Deputado Vaccarezza disse
que o Governo não concordava com mais do que já
estava na Medida Provisória, que eram os seis vírgula
alguma coisa. Eu vim aqui, pedi a palavra pela ordem.
Disse ao Senador Jucá, ao Senador Renan e ao Senador Gim Argello o que era que o Líder do Governo
estava dizendo na Câmara. E voltei lá, porque os três
Senadores se pronunciaram em nome do Governo.
Porque, em nome da Oposição, V. Exª se pronuncia
favorável, o Senador Agripino se pronuncia favorável,
mas em nome do Governo os três se pronunciaram.
Eu voltei à Câmara e disse lá: estou voltando porque
os três Senadores disseram que, se voltar para o Senado, eles têm o compromisso de aprovar os 7,71%. E
eles aprovaram. Só que até agora o efeito é nenhum,
porque o projeto não chega aqui. Mas vai chegar. E,
chegando, eu pediria a V. Exª, e sei que fará, que nós
possamos, dentro do Regimento, encontrar uma fórmula para votá-lo imediatamente. Eu acho que nós
cumprimos com a nossa obrigação. Podemos ﬁcar
de consciência tranquila, porque o que tem sido feito
para os aposentados no Brasil não é tratamento digno
para aqueles que ajudaram a construir este País e que
agora, no momento em que eles precisam ter condições de vida, e pagaram para isso... O importante é
que eles contribuíram para a Previdência dentro dos
limites que querem se aposentar. Agora, a Previdência
tem um rombo de 40 bilhões. Que rombo? Vamos abrir
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a Previdência, porque a Previdência paga com recursos dos trabalhadores, que bancam a Previdência, e
dos aposentados, que mesmo aposentados continuam
contribuindo com 11%; eles pagam a assistência social que o Governo faz, é justa para os trabalhadores
rurais, que nunca contribuíram, para outras classes
de necessitados, mas que têm direito a um salário
mínimo de aposentadoria. Mas, quem tem que bancar
essa aposentadoria não é a Previdência, é o Tesouro,
porque isso é assistência social. Aí eles colocam essa
conta em cima da Previdência e mostram um rombo
que não é verdadeiro. Então, Senador Arthur Virgílio,
nós temos a segurança da sua Liderança no PSDB,
temos a segurança do PSDB, de que nós vamos ﬁcar
cobrando permanentemente a remessa do projeto
para o Senado e vamos acabar com esse novela. Vamos votar e vamos remeter para o Presidente Lula.
O Presidente tem o poder de vetar ou sancionar. Eu
espero que ele sancione. Se ele vetar, Senador Mario
Couto, Senador Paulo Paim, Senador Azeredo, nós vamos começar outra luta para que se faça uma sessão
do Congresso e se coloque o veto do Presidente em
pauta. (Palmas.) Porque nós não vamos mais admitir...
Se houver veto – e tenho certeza de que o Presidente
Lula não fará isso –, que o Presidente do Congresso
convoque imediatamente uma sessão do Congresso
só para apreciar esse veto. E aí, lá na hora, Senador
Paulo Paim, Senadores e Deputados, nós vamos mostrar quem é a favor daqueles que construíram o Brasil
e quem é contra. Como eu disse outro dia, quer ser
o Herodes dos Idosos. Eu me referia ao Ministro da
Saúde, que não queria liberar vacina para Belém, para
os idosos, porque dizia ele que não era para vacinar
todos os idosos, mas apenas aqueles que estavam
com doença crônica. Aí eu até disse na tribuna que,
pela idade, todos têm doença crônica.
Então, teria que vacinar todo mundo, e perguntei se ele queria ser o Herodes dos idosos. Aí eu vou
perguntar para o Presidente Lula, se ele vetar, se ele
quer ser o Herodes dos aposentados. E aí nós vamos
derrubar o veto, com certeza absoluta, porque o Presidente Sarney vai fazer a sessão só com esse veto;
só pode ser com esse, não pode ter outro, Senador
Paim, porque nós estamos aguardando.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Flexa, antes...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Estou concluindo e quero parabenizar V. Exª pela ﬁrmeza da
sua liderança nesse aspecto. Ainda hoje, na reunião
de bancada, nós tratamos do assunto no PSDB e fechamos, Senador Paim, que vamos votar favoravelmente ao projeto, como ﬁzemos na primeira votação
aqui em plenário. E V. Exª, Senador Arthur, nos lidera
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com competência, sabedoria e determinação e sabe
que pode contar com a bancada, porque nós sempre
seguiremos aqueles projetos que são a favor do Brasil
e a favor dos brasileiros, como é o caso do projeto dos
aposentados. (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Flexa. Antes de ceder a palavra ao Senador Paulo Paim, eu queria dizer algumas coisas. Em
primeiro lugar, essa medida provisória tem eﬁcácia até
dia 1º de junho. Fui alertado pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá. Não adianta esse jogo, repito, de gato e
rato e tentar ver o tempo correr. É preciso enfrentar a
verdade dos fatos. Há tempo de sobra para se votarem
esses projetos, e vamos votá-los.
Nós temos aqui, Senador Paim, quatro medidas provisórias, contando com essas duas. Uma que
vai ser relatada pelo Senador Eduardo Azeredo, que
vai, no seu relatório, dar uma grande demonstração
de altivez e de independência. A Casa vai admirar o
relatório que S. Exª vai apresentar e que já é do meu
conhecimento. A segunda é uma medida provisória
muito fácil; não tem polêmica. É uma medida provisória que cuida da Lei Kandir, que beneﬁcia os Estados,
que abastece de recursos os órgãos públicos e que
beneﬁcia o Haiti. Não tem o que se discutir. A terceira
medida provisória é a do salário mínimo, e a quarta é
a dos aposentados. Ou seja, nós escalonamos para,
entre terça e quarta, liquidarmos as duas primeiras e,
em seguida, na outra semana, certamente votarmos
as duas restantes. Não tem o que se discutir.
O Senador Flexa Ribeiro repetiu aqui argumentos nossos, porque é uma coisa tão na face de todos,
tão na cara de todos, que não tem por que esse subterfúgio. Esse subterfúgio não cabe. Ele diminui tanto
a Câmara quanto o Senado: o Senado, se aceita, e a
Câmara porque faz; como o Senado se diminuiria se
ﬁzesse o subterfúgio, e a Câmara se o aceitasse.
O Senador Flexa Ribeiro tocou num ponto, Senador Paim, que, para mim, é vital. E aqui eu queria
novamente pedir a atenção do Presidente da Casa,
Senador José Sarney, para este episódio.
O processo legislativo só se completa com a última palavra sendo dos Parlamentares, salvo quando se
trata de emenda constitucional. Aliás, a última palavra
é nossa mesmo, porque não vai a veto, nem vai a sanção. A decisão é aqui. Promulga-se emenda constitucional. As demais matérias vão ao veto ou à sanção
presidencial. O veto pode ser parcial ou pode ser total.
Agora, há prazos na Constituição para os Presidentes
da República vetarem ou aprovarem e vetarem parcial
ou totalmente um projeto. Há prazo para eles decidirem, e há prazo para o Congresso apreciar.
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Ora, o Presidente não pode incorrer em crime
de responsabilidade deixando de vetar um projeto - se
ele quiser vetar - no prazo que a lei estipula. Agora,
esta Casa está sendo absolutamente leniente, abrindo
mão de um poder que é dela e permitindo que a última palavra do processo legislativo ﬁque nas mãos do
Presidente. Se ele tem de vetar – aí chega para cá, a
culpa não é mais dele –, nós temos de, no prazo que
a Constituição manda, ter o veto apreciado. Não só
esse, aquele ou aquele outro: todos os vetos.
Nós aqui votamos, de vez em quando, vetos. As
pessoas dizem: “Vamos ver quais são os vetos consensuais – A, B, C, D.” Chega-se a 50, 80 vetos consensuais. Então, é simples: todo mundo está de acordo,
passa. Mas e os polêmicos? Os polêmicos têm de ser
também discutidos aqui. Vou dizer que, com alguma
experiência parlamentar que tenho, não é tarefa fácil
derrubar um veto presidencial. Primeiro, porque a votação é secreta: segundo, porque governo que tem
maioria pode fazer funcionar sua maioria nessa hora,
embora também o voto secreto liberte algumas consciências de algumas pressões. É sempre uma faca de
dois gumes. Não é uma tarefa corriqueira, Deputado
Sabino, derrubar um veto. Mas acontece de a vontade majoritária do Parlamento se formar na direção da
derrubada de um veto.
O que é absurdo é nós, Congresso, Deputado
Arnaldo Faria de Sá, Câmara e Senado, tolerarmos
que os vetos não sejam apreciados. Isso é culpa só
nossa. É culpa das duas Mesas. É culpa só nossa. É
culpa das Mesas, que se omitem. É culpa nossa nos
plenários, porque nós não estamos reivindicando que
volte para darmos a última palavra. Estamos dizendo:
“Somos incompetentes para dar a última palavra. Fica
a última palavra com o Presidente, que passa a exercer poderes ditatoriais, porque deliberamos algo aqui,
e o Presidente veta.
Dou um exemplo que interessa muito à minha região e ao Nordeste: aqui trabalhamos esmeradamente
a nova Sudam e a nova Sudene. Muito bem. Erraram
numa coisa básica: os incentivos ﬁscais tinham de ser
transferidos para pelo menos 2023. Em 2003, aprovamos – em 2007, sei lá – não havia tempo para maturar
nenhum projeto. Então, foram criadas para inglês ver, e
nenhum projeto funciona lá, porque não tem incentivo
ﬁscal com prazo de validade necessário para a maturação econômica concreta de um projeto.
Ora, nós tínhamos que apreciar esse veto parcial
do Presidente aqui, e tantos outros. Há vetos ligados a
categorias de pessoas que já faleceram. Então, o que
é justo? O justo é o Presidente, com a sua consciência
livre – eu não quero entrar na cabeça do Presidente
nem mandar na consciência dele; quem sou eu? –, vetar
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ou sancionar aquilo que ele deseja vetar ou sancionar.
Ponto. Aí o Presidente do Congresso tem que convocar
sessão do Congresso, no prazo da Constituição, para
apreciarmos todos os vetos. Podíamos fazer, digamos,
cinco, dez, quinze sessões de vetos, porque tem veto
aí do tempo da minha bisavó. Nós tínhamos que votar
todos. Aquilo que já caducou, pronto, se resolve. Aquilo
que está na ordem do dia, se vota.
Agora, é lamentável que nós cedamos, nós todos - vamos todos assumir essa culpa -, à pressão do
Executivo. Ou seja, as Mesas não ofendem o Executivo, e nós, Líderes, e nós, Parlamentares, não reclamamos.
Então, aqui estou fazendo uma reclamação muito clara, pedindo ao Presidente Sarney que realmente
cumpra com o seu dever também e coloque a voto todos os vetos, sem exceção. Se isso agrada ao Governo, é problema de quem quer que seja. Se desagrada,
também não é problema meu. Se é bom, não sei; se é
ruim, não sei; só sei que é da lei, que é da obrigação,
e a lei e a obrigação têm que ser cumpridas, para nós
não ﬁcarmos nesse chove não molha.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Arthur Virgílio, eu estou aproveitando o momento em
que V. Exª está na tribuna ainda para fazer um apelo ao
Senador Mão Santa. Senador Mão Santa, V. Exª está
na Presidência, neste momento, aqui nesta sessão
plenária. Esses companheiros que estão nas galerias
vieram de São Paulo, vieram de ônibus, horas e horas;
estão aqui desde as duas da tarde. O apelo que faço a
V. Exª é que V. Exª, no exercício da Presidência, libere o
lanche para esses companheiros. Que ﬁzessem o lanche aqui no cafezinho, como nós, Senadores, fazemos.
E que o corpo médico do Senado – vejo aqui homens
de 60, 70, 80 anos – ﬁcasse também à disposição, se
necessário. Essa decisão V. Exª pode tomar, e eu faço
este apelo em nome dos homens e mulheres que estão
aqui nas galerias, aqui na tribuna de honra, na expectativa de que a sessão, se ela for a noite toda, vai ser
a noite toda. Não sairemos daqui sem que a MP seja
lida. Este é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Paulo Paim!
Senador Mão Santa!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós queremos responder e louvar a sensibilidade do
Senador Paim, que sempre engrandeceu o Senado
da República.
Então, Zezinho, o amigo Zezinho, que serve,
aprendeu com Cristo, veio ao mundo para servir, e o
Jonson, que atendam, da melhor maneira possível, os
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representantes dos aposentados na nossa lanchonete. (Palmas.)
E também a mesma manifestação de preocupação quanto a qualquer problema de saúde. Aquele ambulatório a que os Senadores têm direito está
franqueado aos presentes, diante desta bela luta que
estamos fazendo.
(Palmas.) (Muito bem!)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Sr. Presidente, a medida é correta! A proposta
do Senador Paulo Paim...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Só pedimos ao Arthur Virgílio licença para, traduzindo
a grandeza da Câmara Federal, dizer que contamos
em todas vigílias, desde o início, com o extraordinário Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de Getúlio
Vargas, que sempre respeitou o trabalho e o trabalhador, e também com o Deputado Paulo Delgado,
do PT de Minas Gerais. A grandeza de São Paulo e
Minas juntas por essa campanha que hoje é liderada
por Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Deputado amazonense Sabino Castelo Branco também
está presente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senador Paulo Paim está coordenando para que
desçam de dez em dez ou de vinte em vinte e sintamse....
Esta tem que ser a Casa do povo.
Continua com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, passo agora a tratar de alguns assuntos
do meu Estado, que julgo justos.
Eu requeiro voto de aplauso do Senado à grande
fotografa Ana Cláudia Jatahy, que foi escolhida para
expor sua arte em Nova York na Galeria Brazilian Endowment.
Requeiro que esse voto de aplauso seja encaminhado à ilustre fotógrafa, que tem muito tempo de
trabalho, embora jovem.
Do mesmo modo, requeiro voto de aplauso à secretária executiva bilíngue Fabíola Galvão, pelo lançamento do seu livro Pétalas de Luz.
Ela se refere à perda de um dos seus ﬁlhos e,
depois, à compreensão que teve de que tinha de cuidar do outro ﬁlho, bem como ser companheira do seu
marido. E voltou a viver. Escreveu o livro com relatos
profundamente humanos a ela transmitidos por dez
mulheres que perderam seus ﬁlhos.
Sr. Presidente, requeiro voto de aplauso ao nosso
sempre colega, Relator da Constituinte, meu compadre,
meu amigo, meu prezado amigo, Senador Bernardo
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Cabral, pela sua admissão como membro da Academia
Internacional de Direito e Economia. É merecedor, meu
compadre e amigo Bernardo Cabral, dessa honraria.
E agora, Sr. Presidente, requeiro voto de pesar
– faço questão de lê-lo na íntegra – pelo falecimento,
no dia 5 de maio de 2010, da Srª Maria Amélia Buarque de Hollanda.
Nos termos do art. 218 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, requeiro que seja consignado nos
Anais da Casa este voto de pesar.
Ela é viúva do grande intelectual, do notável historiador Sérgio Buarque de Hollanda e mãe do não
menos notável compositor e escritor Chico Buarque
de Hollanda.
Justiﬁco.
Memélia, como era carinhosamente chamada pela
neta Bebel, a Srª Maria Amélia Buarque de Hollanda
viveu cem anos. Viveu-os intensamente, até o último
instante. De sua vida, fazia parte inclusive a militância
partidária. Fundadora do Partido dos Trabalhadores,
era muito estimada pelo atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, em suas viagens ao
Rio, ia visitá-la em sua residência em Copacabana.
Seu ardor pelo PT levou-a a ser a primeira doadora
para a campanha de Lula, em sua primeira tentativa
eleitoral – supostamente em 1989. Ela doou integralmente o valor mensal da aposentadoria que recebia
como viúva de Sérgio Buarque.
Na passagem do ano, em 31 de dezembro de
2009, Lula telefonou-lhe para lhe desejar “Feliz Ano
Novo”. Apesar da amizade que a ligava ao Presidente,
ela supôs que o telefonema pudesse ser brincadeira
de alguém. E não era. E aí o susto e a alegria da ilustre dama.
Ao requerer esta homenagem póstuma do Senado à Maria Amélia, recordo-me nitidamente dela, a
quem sempre dediquei apreço – não a conheci pessoalmente, não tive essa ventura –, da mesma que a
seu marido, Sérgio Buarque, e após a Chico, o compositor que sempre encantou o País, seja com suas
músicas de protesto contra o regime autoritário, seja
com suas poesias tão bonitas. Algumas merecem ser
lembradas, como A Banda, Sabiá, A Praça e uma
música que, no fundo, inspirou pais como eu. Tenho
uma ﬁlha chamada Ana Carolina, que tem muito a ver
com sua música Carolina, poesia pura.
Essa encantadora ﬁgura vai fazer falta como bem
avalia os brasileiros, especialmente os do Rio, sua terra
natal, e os paulistas, terra em que nasceu seu marido,
o historiador Sérgio Buarque de Hollanda. Ela morou
por alguns anos na capital paulista, onde o historiador
foi diretor do Museu Ipiranga. Com a morte de Sérgio,
Memélia voltou a morar no Rio de Janeiro.
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Eu me lembro de um episódio contado não sei
se pelo próprio Chico Buarque ou por alguém, que
ele se criou naquele ambiente de tanta efervescência
intelectual, que, certa vez – não sei quem – não sei
se o próprio Vinícius de Moraes – não sei quem – ele,
muito pequenininho, estava sentado numa poltrona, e
um adulto, não sei se próprio Vinícius de Moraes, quase sentou em cima daquele tiquinho de gente, que era
Chico Buarque. Isso é exemplo de como sua casa era
de uma efervescência enorme.
E volto a dizer: tenho direito de ter discordâncias
da visão política de Chico Buarque, mas não tenho
direito de discordar do seu talento como poeta, da
sua capacidade enorme de nos sensibilizar com sua
produção.
Já li alguma coisa do que ele romanceia. Gostei, mas eu o preﬁro como compositor. Faço aqui uma
homenagem a sua mãe por entender que ela viveu
o bastante para dar muita alegria a sua família, mas
viveu o bastante para também deixar uma saudade
centenária.
Sr. Presidente, eu digo ainda que, na próxima década, um terço da energia elétrica do País será proveniente de usinas hidrelétricas projetadas para a região
Amazônica. Serão três usinas, com potencial somado
equivalente ao da Hidrelétrica de Belo Monte.
No total, a potência será de 10.907 megawatts
no conjunto das três novas usinas, todas na bacia do
Tapajós, no Pará. As iniciativas integram o Plano Decenal do Governo, agora divulgado.
Até aí, aparentemente tudo bem, aﬁnal, para suporte do desenvolvimento da área, a energia é fundamental. No entanto, um fato preocupa: as três usinas
projetadas vão ocupar áreas de preservação ambiental, inclusive parques nacionais. Só isso sugere que o
assunto deveria e deverá merecer estudos acurados,
inclusive colocados à disposição do Congresso Nacional – não podemos ﬁcar fora disso. Não sou contra
hidrelétricas, sou a favor da construção de hidrelétricas, com todos os cuidados ambientais, com toda
a preocupação que se deve ter para que as obras
funcionem, Deputado Sabino, a contento e a bem do
povo brasileiro.
Como mostra a matéria assinada pela repórter
Marta Salomon, do Estadão, o Plano Decenal prevê
que os futuros empreendimentos nacionais, necessários
para assegurar o desenvolvimento, vão exigir reforço
da ordem de mais 32 megawatts de energia elétrica.
A estatal Empresa de Pesquisa Energética – EPE
informa que, dos novos projetos para geração de energia elétrica, 66% localizam-se na Amazônia.
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Não sou contrário ao desenvolvimento nem devo
opor-me a projetos como esse, no setor de energia
elétrica. No entanto, devagar com o andor.
Os projetos são para a Amazônia e quando se
fala nela, que é a nossa mais estratégica região, todo
cuidado é pouco. Não se pode permitir que a ﬂoresta
maior sofra devastação. Os técnicos sabem que é possível, sim, implantar projetos energéticos sem causar
danos ao meio ambiente e esse é o objetivo, esse é o
meio-termo que aqui proponho.
O que não pode é continuar o Parlamento com
informações “terceirizadas”, que só chegam ao nosso
conhecimento depois inclusive de sua divulgação pelos meios de comunicação.
Na matéria a que me reﬁro já se diz inclusive
que a inauguração das usinas de Tapajós seriam para
2019, uma delas, a São Luiz do Tapajós, entraria em
operação em novembro de 2016.
É possível, insisto, pensar em desenvolvimento,
traçar projetos de usinas hidrelétricas sem agredir a
ﬂoresta amazônica. Esse meio-termo nós devemos
buscar com consciência, ligando sempre a ﬁgura da
economia à ﬁgura inadiável da ecologia.
A geração de energia não depende apenas do
aproveitamento das águas dos nossos rios. No entanto, o Plano Decenal de Energia do Governo brasileiro
nem ao menos indica indícios nem menciona indícios
de planos para implantação de usinas nucleares, eólicas e outras. No máximo, o que se diz é que o Governo
prevê investimentos da ordem de R$100 bilhões para
usinas nucleares.
Fica a advertência: muito cuidado ao se planejar
usinas hidrelétricas na Amazônia. Eu sou a favor, mas
com cuidado.
E devo dizer a V. Exª que vejo dois grandes objetivos do pré-sal: temos que tirá-lo do fundo do mar
com muita rapidez, com muita presteza. Não é com a
canga da urgência constitucional que vamos chegar
a um bom projeto. Precisamos ter um bom marco regulatório. Entendo que o pré-sal deva servir para nós
cumprirmos dois ﬁns fundamentais. Um deles, colocando dinheiro na mão dos prefeitos, nos Municípios
diretamente, fazer, como bem preconiza o Senador
Tasso Jereissati, uma revolução educacional. Nós endossamos esse projeto. Segundo, como nós sabemos
que o petróleo é a energia do século passado e que
não vai vingar como energia fundamental ao longo
de todo esse século XXI, até porque o clima não toleraria isso, nós temos que fazer o petróleo pagar o
seu próprio enterro de 1ª classe. Ele tem que fornecer dinheiro para ﬁnanciamento das pesquisas que
implantem as novas matrizes. Por exemplo, energia
eólica hoje, só temos tecnologia para que ela funcio-
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ne em pequenas unidades; ora, o Nordeste é vento
puro o tempo inteiro. Temos que investir em tecnologias que permitam uma expansão da capacidade de
oferta de energia eólica.
A energia solar, aqui em Brasília, cidade luminosa
como é, deve fazer a alegria dos fotógrafos. Em Manaus, Deputado Sabino, a nossa terra, o Amazonas,
eu inaugurei, como Prefeito, escolas na zona rural e
as pessoas diziam: “Aí não tem voto”. E eu digo: tem
cidadãos. Se tem voto ou não, a gente vê na eleição.
Tem cidadãos. E eu inaugurei escolas com tudo que as
escolas precisavam de mais moderno à época e com
energia feita pela empresa Amazonas Solar, ligada ao
Grupo Felipe Dal, com energia solar. Não sei sequer
se isso foi mantido por prefeitos que me sucederam,
mas energia solar funcionando ali.
A França funciona à base de energia atômica, e
as pessoas dizem: Meu Deus! Pensam logo em bomba. Não tem nada a ver com isso. É muito pouco poluente, é extremamente eﬁciente, e a França funciona
muito bem.
Há várias hipóteses. Algum Senador, em aparte
outro dia disse, e não me recordo bem quem, disse
que a Idade da Pedra Lascada não foi superada porque faltou pedra, mas sim porque o homem superou
aquele estágio primitivo. Do mesmo modo o carvão, a
era da energia movida a carvão não foi superada por
falta de carvão. Foi superada porque o petróleo apareceu como fonte de energia mais eﬁcaz do ponto de
vista econômico.
Hoje, estamos discutindo a questão do clima. Então, sabemos que o petróleo pode ainda ser muito útil
para nós, mas ele é a energia do século passado. As
energias, as matrizes do século XXI têm de vir limpas,
ecológicas, verdes. E elas têm que ser ﬁnanciadas pela
energia velha. Por isso, a nossa responsabilidade em
fazer aqui projetos efetivamente bons.
O Governo diz: “Já discutiram por muito tempo”.
Não é verdade! Não discutimos sequer a fundo esse
projeto. Não ﬁzemos uma só audiência pública! E o
Governo debateu isso, Senador Flexa, durante anos.
O Governo acha que ele reuniu toda inteligência
do mundo? Eu queria dizer que não. Há gente inteligente na Dinamarca, há gente inteligente nas comunidades indígenas, há gente inteligente no Congresso,
há gente inteligente no México, há gente inteligente na
Rússia. Há gente inteligente fora do Palácio do Planalto
com toda certeza!
Eu não duvido da inteligência de ninguém de lá.
Eu só digo que temos contribuições a dar e que, se o
Governo se abrir para a nossa contribuição, ele terá um
projeto melhor a oferecer à sociedade brasileira.
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É o que nós queremos. Não queremos boicotar
o projeto, queremos aprovar o pré-sal. Mas aprovar o
pré-sal sem a canga da urgência constitucional para
podermos debater com a sociedade. Há cientistas,
há brasileiros que têm muito o que oferecer para nós
fazermos um belo projeto. Portanto, eu espero que o
petróleo cumpra com o seu dever.
Em relação a esta matéria, eu digo que nós temos que construir hidrelétricas, sim, até porque elas
dão um ferimento inicial na natureza, mas depois só
dão alegria, depois elas não custam nada. Elas são
de funcionamento barato, elas são de funcionamento
ecológico. Temos que saber onde fazê-las, como fazêlas, usando as tecnologias que permitam poupar a ﬂoresta. É o que nós queremos, é o que o Brasil deseja,
é o que o Brasil espera.
Portanto, que esses planos não venham como
aqueles que vinham do tempo da ditadura, como dictat: está aqui o plano e pronto. Não é assim. O Congresso não pode se omitir de nada. Se ainda há pouco
falávamos que o Congresso não pode se omitir do seu
dever de votar as matérias que estão aqui, de cobrar
apreciação dos vetos, como o Congresso pode ﬁcar
fora de uma discussão relevante como essa, que tem
a ver com o futuro da economia brasileira? Como é
que nós vamos ﬁcar livres, isentos ou, ainda, omissos
– melhor dizendo: não isentos nem livres, porque livre
é uma palavra bonita; eu digo uma palavra feia: omissos – diante de uma questão tão relevante que afeta
os destinos da nossa região mais estratégica, que é a
minha região e a dos Senadores Mário Couto e Flexa
Ribeiro, a região amazônica.
Então, ﬁca aqui o meu apelo e a minha advertência. Vamos discutir, vamos debater. A sociedade
brasileira sabe o que fazer melhor. O coletivo é mais
inteligente que a unicidade. O coletivo funciona mais
que a inteligência mais brilhante. Coloquem o maior
gênio do mundo e um coletivo de pessoas comuns a
buscarem soluções. Elas acabam apontando um caminho melhor que o do gênio, porque o gênio tem limites, a criatividade das multidões não, a criatividade
em multidões também não. Há muitos brasileiros que
querem participar e devem ser ouvidos sobre toda e
qualquer questão que tem a ver com o seu futuro, com
o futuro dos seus ﬁlhos, com o futuro dos seus netos,
com o futuro do seu País, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª. Eu agradeço a V. Exª a
generosidade do tempo que me concedeu. Só tenho
mesmo palavras de amizade, de dedicação, de carinho a dirigir a V. Exª e ao seu espírito democrático.
Tenho muita honra, igualmente, em ser seu fraterno
amigo. Muito obrigado, Senador Mão Santa, meu Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, V. Exª. Em seguida, o Senador Eduardo
Azeredo está inscrito como Líder.
V. Exª hoje tem a noite toda para falar. Pode falar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, eu pedi pela ordem para fazer um anúncio da maior importância para
o Brasil. O Senador Arthur Virgílio há pouco tocou num
assunto que é da construção da Hidrelétrica de Belo
Monte. Aprovamos semana passada requerimento de
minha autoria, criando, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal, uma
subcomissão de acompanhamento da implantação,
Senador Arthur Virgílio, da Hidrelétrica de Belo Monte,
desde a fase pós-leilão até a colocação em marcha
da hidrelétrica. E hoje ﬁzemos a implantação da subcomissão, composta de cinco Senadores titulares e
cinco suplentes. E os membros da comissão ﬁzeram
o obséquio, a gentileza, a delicadeza de, por ter sido
o autor do requerimento, eleger-me para presidir essa
subcomissão.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permiteme, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador Arthur Virgílio
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Para dizer
que ﬁco feliz de V.Exª ter sido escolhido – ninguém melhor do que V. Exª para presidir essa subcomissão – e
dizer que, lendo o jornal da Câmara outro dia, eu me
deparei com um artigo de um Deputado do seu Estado
do nosso Partido, Nilson Pinto. Um primor de artigo,
que para mim me esclareceu em relação a Belo Monte,
me esclareceu. Fiquei absolutamente encantado com o
que li. Linguagem objetiva, realista, de alguém que quer
a usina e que quer a usina construída com correção.
Queria, através do seu pronunciamento, mandar aqui
as minhas homenagens ao Deputado Nilson Pinto, dizendo que, inclusive, estou com um artigo no meu gabinete que pretendo, junto com V. Exª, com o Senador
Mário Couto e certamente com o Senador Nery, pedir
as inscrição nos Anais da Casa. O Deputado merece
essa homenagem nossa. Muito clarividente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com
certeza, a grandeza Senador. Agradeço o aparte de
V. Exª que traz ao conhecimento do Senado a atuação
do Deputado Nilson Pinto.
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Deputado Nilson Pinto foi Reitor da Universidade Federal do Pará, é um pesquisador e está no seu
quarto mandato. Então tem conhecimento para poder
fazer, como V. Exª disse, esse artigo, que eu conheço
e que merece ser incluído nos Anais do Senado.
Mas, Senador Mão Santa, como Vice-Presidente
dessa subcomissão, foi eleito o Senador Renato Casagrande, e eu como Presidente, regimentalmente pude
escolher entre os membros da comissão o relator. E
não poderia deixar de escolher, para que V. Exª vejam
que a comissão é suprapartidária é para ajudar na implantação, ajudar o Pará, a população, Senador Mário
Couto, daqueles Municípios que serão atingidos pela
implantação da barragem, que é necessária e tem
que ser feita. Mas é preciso também que se apóie as
ações mitigadoras da população, dos Municípios e do
Estado do Pará.
E eu convidei o Senador Delcídio Amaral para
ser o relator, que aceitou a missão. O Senador Delcídio Amaral é um barrageiro. É um engenheiro com
especialização em barragem e foi o primeiro gerente
da implantação da hidrelétrica de Tucuruí. Eu sempre
digo que o Senador Delcídio Amaral é paraense de
coração, tem raízes profundas no nosso Estado.
E fazem parte da subcomissão de acompanhamento da hidrelétrica de Belo Monte os Senadores
César Borges, Jayme Campos, Romero Jucá, Jefferson Praia, Valdir Raupp, Mário Couto, do Pará, e Kátia Abreu.
Eu tenho certeza absoluta, Senador Mão Santa,
Senador Eduardo Azeredo, V. Exª que, pacientemente,
aguarda terminar esse “pela ordem”, mas como o Senador Mão Santa disse que nós estamos em vigília aqui,
eu espero que o projeto seja encaminhado da Câmara
o mais breve possível, porque senão nós vamos ﬁcar
falando aqui a noite toda. E o Senador Mão Santa vai
presidir a sessão. Eu tenho quatro discursos aqui para
fazer, Senador Mão Santa. Se V. Exª me permitir e os
aposentados aí aguentarem, eu sei que aguentam,
nós vamos ﬁcar aqui.(Palmas)
Então, Senador Mão Santa, amanhã pela manhã,
Senador Azeredo, nós vamos ter a primeira reunião
de trabalho da Subcomissão para aprovar a proposta
do plano de trabalho. Vamos chamar a Eletrobrás, o
Ministério Público, o TCU, OAB. Nós queremos que a
sociedade participe, Senador Mário Couto, para que,
ao ﬁnal, Senador Mário Couto, na inauguração de Belo
Monte, Belo Monte seja um exemplo para o mundo,
Senador Flávio Arns. V. Exª que também é um defensor
das causas dos mais desvalidos – e aí também incluo
os nossos aposentados – também não arredam o pé
do Plenário aguardando a chegada do projeto. Parabéns a V. Exª. O povo do Paraná há de reconhecer o
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trabalho que V. Exª tão bem exerce aqui representando aquele Estado, com competência, com honradez
e com dedicação.
E, Senador Mão Santa, eu poderia deixar o meu
amigo e companheiro Senador Eduardo Azeredo, que
caminha pela manhã durante uma hora e meia, ﬁcar
aqui, já que ele é defensor desta causa, é defensor
das duas causas, da implantação de Belo Monte e dos
aposentados também. Então, como ele vai falar agora
por duas horas e eu vou aprender por duas horas o que
ele vai falar, eu encerro o “pela ordem”, agradecendo
a V. Exª, Presidente Mão Santa, e a V. Exª, Senador
Eduardo Azeredo, cujo pronunciamento estarei atentamente ouvindo a partir de agora.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
como Líder.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa,
que preside a sessão, Srs. Senadores, enquanto nós
aguardamos a chegada do projeto vindo da Câmara,
quero abordar aqui um outro assunto relevante, que
diz respeito à área de relações internacionais, já que
dirijo a Comissão de Relações Exteriores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de defender abertamente o programa nuclear do Irã, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Teerã ainda nesta
semana, encabeçando a grande comitiva de empresários. A viagem ocorre num momento grave, negociações para revisão do Tratado de Não Proliferação
Nuclear, conhecido como TNP, ocorre em Nova York.
O país, apesar de signatário do protocolo adicional
ao acordo que permite inspeções amplas e sem aviso
prévio cometeu inúmeras contravenções ao dispositivo,
escondendo, inclusive, unidades de enriquecimento
de Qom aos inspetores da Agência Internacional de
Energia Atômica, conhecida pela sigla AIEA.
Além disso, o Irã perdeu sua credibilidade a partir
de declarações do Presidente Mahmoud Ahmadinejad,
que deixam clara sua intenção de impor uma guerra
de extermínio contra Israel. São suas palavras. Seria
necessário deter o uso militar do programa iraniano de
maneira a evitar um novo holocausto, que atingiria toda
a Ásia Menor e parte da África e da Europa.
Em recente painel promovido no canal de
TV por assinatura, o ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, fez uma
pergunta emblemática: “O que o Brasil ganha
com o apoio ao programa nuclear do Irã?” Podemos responder: em verdade, começamos
a perder. Acumulamos importante capital de
conﬁança quando ﬁrmamos o TNP, consolidando o trabalho iniciado com a ratiﬁcação do
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Tratado de Tlatelolco, em 1968, e a criação da
Agência Brasileiro– Argentina de Contabilidade
e Controle de Materiais Nucleares em 1991.
Essa agência brasileiro-argentina em 1991, e
o Tratado de Tlatelolco em 1968.
Somos o único País que permite a inspeção da
AIEA em unidades militares de pesquisa. Além disso, não podemos esquecer os Constituintes de 1988.
Há um dispositivo em nossa Carta Magna, em nossa
Constituição, que veda, explicitamente, a pesquisa de
artefatos atômicos militares.
Graças à insistência do Governo brasileiro em
apoiar o regime islâmico do Irã, arriscamos esse capital. A primeira suspeita partiu da publicação britânica The Economist. Na semana passada, a revista Der
Spiegel, a de maior circulação na Alemanha, publicou
um artigo de autoria de Hans Hühle, que ocupou a
Diretoria de Planejamento do Ministério da Defesa de
seu país entre os anos de 1982 e 1988 e participou
também de importantes decisões da Organização do
Tratado do Atlântico Norte – OTAN.
A partir do nosso apoio ao Irã, esse escritor Hans
Hühle questiona as razões legítimas, diga-se de passagem, para a existência do Programa de Construção
de Submarinos de Propulsão Nuclear no Brasil. Aﬁrma
que não deixamos os inspetores da AIEA vistoriarem
as instalações do projeto em Aramar e no IPEN, o que
não é verídico. Mesmo assim, vale a pena citá-lo:
Por que todo esse segredo? O que há a esconder
no desenvolvimento de pequenos reatores para submarinos e de geração de energia, sistemas que vários
países construíram ao longo de décadas? A resposta
é tão simples quanto perturbadora [no dizer do escritor
alemão]: o Brasil está, provavelmente, desenvolvendo
armas nucleares.
É um absurdo!
O atual Secretário de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães, propôs, entretanto, que saíssemos do TNP, e o ex-Ministro da Ciência e Tecnologia
Roberto Amaral, defendeu, em 2003, a fabricação de
um artefato nuclear para ﬁns de pesquisa.
Apesar disso, apesar de ser fantasioso, esse artigo nos leva à meditação.
Para começar, as restrições se limitam à usina de
Resende, onde houve realmente uma tentativa de espionagem industrial por um dos inspetores da AIEA.
Aqui, vale um relato histórico. Depois de grande esforço iniciado na década de 80, somos o sexto
maior produtor mundial de urânio e dominamos o ciclo
completo do enriquecimento do minério. Nas usinas de
Aramar e de Resende, estamos prestes a produzir em
escala industrial suﬁciente para abastecer o mercado
nacional e de exportação.
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São feitos importantes, frutos da tecnologia nacional, mas nada a ver com bomba atômica, porque
nossa Constituição já proíbe – e não é isso que acontece. Mas, no momento em que o Brasil defende o
programa nuclear iraniano, permite que possam surgir
essas dúvidas como essa levantada pela Der Spiegel
e pelo The Economist.
Desenvolvemos ultracentrífugas de projeto nacional, que funcionam graças à levitação eletromagnética,
as únicas existentes, capazes de produzir urânio enriquecido a até 3%, suﬁciente para alimentar reatores
para geração de energia nuclear.
É preciso, Sr. Presidente, ressaltar que não há
qualquer restrição de acesso aos estoques, monitorados no Brasil pela AIEA e auditados regularmente
pela ABACC. O Brasil considera que a aplicação, entretanto, da TNP é desigual e entende que os países
do clube atômico deveriam implementar uma política
clara e inequívoca para o desmonte de seus arsenais,
antes de imporem restrições a países que se atêm a
programas de uso pacíﬁco da energia nuclear, como
é o caso do Brasil.
No entanto, estender essa política ao Irã neste
momento é temerário. O apoio irrestrito ao regime ditatorial contamina a justa posição brasileira de defesa
de sua tecnologia de uso pacíﬁco. O contexto é complicado, muito complicado, e a posição defendida pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ditar, no
futuro, a inserção permanente, ou não, no Conselho
de Segurança, além de colocar em xeque nossas posições em questões nucleares e de defesa.
O regime fundamentalista de Teerã é profícuo em
violações aos direitos humanos. A liberdade de culto é
relativa. Algumas religiões são perseguidas, como os
bahai e os budistas. A reeleição do Presidente Mahmoud Ahmadinejad, em setembro do ano passado,
encetou fortes denúncias de fraude, comprovadas posteriormente pela autoridade eleitoral do país. Milhões
saíram às ruas para protestar. Houve cenas até de
martírio. O mundo testemunhou, estarrecido, a morte
de Neda Agha-Soltan, uma jovem atingida por um tiro
ao se manifestar contra o governo.
Na época, o Presidente Lula foi um dos primeiros
a reconhecer a vitória de Ahmadinejad, antes mesmo
das autoridades eleitorais iranianas, que comprovaram,
como disse anteriormente, irregularidades em milhares de urnas. Ao usar uma de suas metáforas futebolísticas, comparando os acontecimentos históricos de
Teerã ao choro de torcedores de futebol pela perda de
um título, o Presidente foi infeliz nesse caso.
Meses depois do pleito, a repressão no Irã ainda
é contínua. Tribunais controlados pela Guarda Revolucionária julgam sumariamente os que participaram
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das manifestações. A sentença é executada por pelotões de fuzilamento.
As informações, Sr. Presidente Mão Santa, dizem
que são cerca de quinze mortos semanalmente, segundo denúncias da entidades de direitos humanos.
Com tantos fatos contrários à relação privilegiada com o Irã, ﬁca claro que essa é uma aposta alta e
os riscos são enormes. Vale a pena prosseguir nesse
jogo? Acredito que não.
Acredito que é importante que se faça esse alerta.
O Brasil tem uma longa tradição de relação com todos
os países do mundo, mas o Brasil não pode se afastar
de uma linha de coerência, de respeito aos direitos
humanos, de respeito à democracia. Não me parece
que essa aproximação excessiva com um regime que
está sendo isolado em todo o mundo, isolado pela China, isolado pela França, isolado pela Inglaterra, que
é o regime do Presidente Ahmadinejad, deva ser um
bom companheiro para o Brasil. Pelo contrário, o Brasil
deveria se unir à enorme maioria dos países que exatamente lutam para que não tenhamos uma ameaça
nuclear nova no mundo a partir da ação do Irã.
Portanto, este momento em que o Presidente se
prepara para visitar este país é um momento de alerta.
E a pergunta do Embaixador Rubens Barbosa permanece no ar: “O que ganha o Brasil com essa busca de
proeminência, essa busca de protagonismo?”
A política externa brasileira vinha bem. Vinha
bem, até um determinado momento, a relação com os
países africanos, a relação com os países de língua
portuguesa, a relação com os países da América do
Sul. Mas, em determinado momento, o Governo começou a dar um rumo mais partidário à política, mais
ideológico, privilegiando uma relação muito próxima
com Hugo Chávez, que chegou ao governo primeiramente através de golpe e só depois é que conseguiu
a eleição. Essa proximidade com Chávez, com Ahmadinejad não é boa. É melhor que o Brasil tenha uma
proximidade, como o Presidente Lula já teve, com os
Presidentes do Chile, do Uruguai, que são países normais, de funcionamento democrático.
Assim, seguramente, o Brasil poderá continuar a
sua caminhada na busca de um país com qualidade de
vida para todos, com respeito aos direitos humanos,
com respeito à democracia, que foi tão difícil de se obter
de volta, a partir de 1985, assim como a estabilidade
econômica, a partir de 1994, com o Plano Real.
Sr. Presidente Mão Santa, esse é o pronunciamento que eu queria trazer aqui nesta véspera da
viagem do Presidente Lula ao Irã, um alerta que a
Oposição faz...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Eduardo Azeredo?
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – ...
nós da Oposição estamos fazendo de que há boas
companhias, não más companhias, para que o Presidente Lula se encontre.
Presidente, ouço, com muito prazer, o Senador
Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Eduardo Azeredo, V. Exª ocupa a tribuna para trazer uma
alerta, como propriamente V. Exª nominou, à Nação
brasileira. Isso preocupa a todos nós. Ele deve estar
chegando lá. O Presidente Lula deve estar chegando
lá para dar um abraço no amigo. Agora, olhe essas
amizades: Ahmadinejad – não sei nem pronunciar
este nome, Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales.
O Senador Mário Couto está me ajudando.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – O
Fidel Castro pelo menos tinha um lado poético.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Poético para
V. Exª. Para quem mora lá, não.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – No
princípio, no principio.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu estive
em Havana e presenciei a qualidade de vida da população.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Estou-lhe dizendo apenas no início. Havia um lado
poético. Mas passados cinquenta anos, é realmente
uma ditadura.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Estive lá há
uns quinze anos e imaginava, pelo que vi da população... Era uma população atemorizada. Para falar,
conversar com os turistas, eles olhavam para trás,
para frente, para o lado. Parece que eram vigiados
para poder dizer alguma coisa. Eu imaginei que não
aguentassem mais aquele governo por um ano, mas
está lá até hoje. Está lá até hoje.
Outro dia, Senador Mão Santa, foi dito aqui – e eu
concordo com isso – que a melhor forma de resolver o
problema de Cuba seria os Estados Unidos abrirem a
questão do embargo. Porque é o único argumento que
eles têm. É o único argumento que eles têm. Então,
abre o embargo, deixa. Agora, eles também têm que
abrir Cuba, deixar sair quem quiser sair. Há uma blogueira de Cuba que vinha aqui ao Brasil e não recebeu
autorização para vir receber um prêmio aqui no Brasil.
Não pôde vir porque o governo não deixou. E essa é
a democracia que aqui no Brasil se defende como tal.
Agora, ninguém melhor do que V. Exª, como chanceler, parlamentar, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores, para dar um bom conselho ao Presidente
Lula, para dar um bom conselho ao Ministro das Relações Exteriores. Eu recebi, em uma audiência pública,
o ex-Secretário Geral do Ministério, lá na CCT – hoje,
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ele é o Secretário para Assuntos Estratégicos –, para
falar sobre o Plano Brasil 2022, da sua Secretaria. Pelo
amor de Deus! Pelo amor de Deus! Saí preocupado
e disse a ele: “Embaixador, saio preocupado, porque
acho que essa visão é incorreta”. Primeiro, acho o prazo muito curto para uma medida estratégica.
Segundo, ele disse que, se o Brasil crescer a 6%
ao ano... Olha só! Senador Mão Santa, V. Exª está com
sono, mas escute essa aqui, porque essa...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª falou que eu ia falar
duas horas, o pessoal ﬁcou até assustado, eu falei
dez minutos só.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Mas eu tenho
que levantar o moral do Senador Mão Santa porque
ele não pode sucumbir numa hora dessa.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Só para corrigir o Senador Flexa Ribeiro. O Senador Mão Santa
não está com sono; o Senador Mão Santa está cansado. É diferente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Exatamente. Ele está aguardando a remessa do projeto da Câmara.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – O cansaço não
abate homens da estirpe do Senador Mão Santa. Ele é
um guerreiro que não se dobra e não se rende. Então,
ele vai ﬁcar aí até de manhã, sentadinho aí, nessa cadeira, para que a gente espere o projeto chegar lá da
Câmara. Mas, Senador Mão Santa, como eu dizia a V.
Exª, o Embaixador, Secretário, Ministro da Secretaria
Especial de Assuntos Estratégicos, disse, no projeto
que ele está preparando, Brasil 2022. E eu perguntei:
“Por que 2022?” “É o bicentenário da Independência”. É
uma data magna. Mas fazer estratégia de longo prazo
com doze anos é brincadeira. Aí ele disse: “Se o Brasil crescer a 6% ao ano daqui até 2022...” V. Exª sabe
de quanto vai ter a redução hoje? A diferença entre a
renda per capita do brasileiro e a renda per capita
do norte-americano é da ordem de... Se não me falha
a memória, a diferença, uma é US$7 mil e a outra é
US$42 mil, então, isso dá o quê? Mais de US$30 mil.
Se o Brasil crescer a 6% ao ano até 2022, essa diferença vai diminuir em US$1 mil tão-somente, ou seja,
onde nós vamos parar? Se até 2022 nós vamos ﬁcar
de novo com essa distância entre as rendas per capita, que distribuição de renda nós estamos fazendo?
Que crescimento é esse que nós estamos fazendo do
Brasil? E V. Exª tem razão quando traz à tribuna, em
um momento como este, em que nós temos tempo
disponível para discutir, o alerta dessa relação que o
Governo brasileiro tem com esses governos que não
têm o apoio internacional. Agora, quando é para reconhecer o governo de Honduras, todos reconhecem; o
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Brasil, não, tanto que não mandou embaixador para
lá até agora. E V. Exª é o presidente da Comissão de
Relações Exteriores. V. Exª deveria – como faz o Senador Mão Santa, que descansa ali, na cadeira de
Presidente –, lá na Comissão, dizer: “Vamos parar a
Comissão. Enquanto não vier a indicação de embaixador de Honduras aqui, a gente não aprova mais nada”.
V. Exª já fez uma dessas, e deu certo. Faça a segunda.
Parabéns por seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Parabéns, Senador Flexa. Agradeço o seu aparte.
Eu não quero dar nenhum conselho ao Presidente, quero apenas fazer aqui um alerta da Oposição, um
alerta de que a política externa brasileira precisa ﬁcar
com o pé no chão, não pode ﬁcar com o sapato alto,
tem que ﬁcar com o pé no chão – muito melhor o pé no
chão do que o sapato alto. Aí, nós teremos realmente
um caminho adequado para o Brasil.
E tenho certeza de que o caminho adequado não
é ﬁcarmos junto de regimes ditatoriais, como esses que
V. Exª citou e que pude lembrar aqui. O caminho do
Brasil é junto com a enorme maioria dos países que
buscam uma melhor qualidade de vida, a democracia,
o respeito aos direitos humanos.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento de Eduardo Azeredo,
que preside também a Comissão de Relações Exteriores desta Casa, mostrando suas preocupações com
o relacionamento Brasil-Irã, convidamos para usar da
palavra o orador inscrito Flávio Arns.
Flávio Arns é do Estado do Paraná e do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª poderia me inscrever para falar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, por uma questão de justiça, seria importante, para os Anais da Casa e para o Brasil todo que
está nos assistindo neste momento, que V. Exª pudesse
anunciar que temos aqui em torno de vinte Senadores.
Uns estão aqui no café, mas, neste momento, estão
aqui o Eduardo Azeredo, o Flecha, o Mário Couto,
o Flávio Arns – aqui no café, estão mais quatro –, o
Senador Mão Santa e o Senador Paim, ﬁrmes nesta
vigília, que vai dar certo, se Deus quiser.
(Manifestaçãos nas galerias.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, V. Exª poderia dizer ao seu colega... Estou inscrito e quero saber se vou falar daqui até meia-noite
ou antes ou depois disso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª aqui é o número 15. Você já leu a Bíblia?
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não dá
para ser 45?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já
leu a Bíblia? O Provérbio diz: a palavra branda afasta
a ira, e a palavra dura suscita furor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O quê?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, atentai bem! Está na Bíblia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas repita, que eu não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Você leia o livro, a Sagrada Escritura, Provérbio nº 15,
porque V. Exª é o 15º aqui.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ah, eu
pensei que era...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há lá o Provérbio de Salomão, que diz...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não,
já entendi. Eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A palavra branda afasta a ira, a palavra dura suscita
furor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas,
nesse caso, para a gente resolver o problema dos
aposentados, tem que ser uma palavra dura, porque
palavra branda não dá certo, não vai resolver.
Agora eu quero dizer a V. Exª que eu pensei que
estava inscrito como 45, tal a demora para que V. Exª
pudesse me atender.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Flávio Arns, que já está na
tribuna. E, ansiosamente, o Pará e o Brasil aguardam
Flexa Ribeiro.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Eu quero, Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar todas e todos os aposentados, pensionistas,
pessoas que nos acompanham aqui no plenário do Senado Federal, bem como todas e todos os aposentados
e pensionistas que nos acompanham também pelos
meios de comunicação do Senado Federal.
De fato, estamos no aguardo do envio da legislação da Câmara dos Deputados aqui para o Senado
Federal, para que essa legislação possa ser examinada, apreciada, discutida, votada, como é a expectativa
e o anseio de tantas pessoas pelo Brasil.
Mas eu quero dizer, Senador Paulo Paim, Flexa
Ribeiro, Mário Couto, que também estão aqui, que ﬁzemos essa votação aqui no Senado Federal há cerca
de dois anos. Então, quando as pessoas argumentam
que a motivação para a aprovação desses projetos de
lei é eleitoral, em função da proximidade das eleições,
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só quero enfatizar que isso não é verdade, em absoluto.
Foi aprovado o texto da legislação, por unanimidade,
aqui no Senado Federal, e enviado para a Câmara dos
Deputados dois anos atrás, com o ﬁm do fator previdenciário, com a questão do reajuste de aposentados
e pensionistas, de acordo com outros critérios – o critério que foi aprovado na Câmara dos Deputados –,
e um terceiro projeto, que é uma política de diálogo,
de recomposição, de discussão com aposentados e
pensionistas em relação aos vencimentos.
Isso foi aprovado aqui no Senado já há algum
tempo.
O que se esperava nesse período é que houvesse, de fato, uma negociação, diálogo, entendimento,
a busca de um caminho que possibilitasse a mais absoluta segurança em relação ao que estivesse sendo
apreciado no Congresso Nacional. E os argumentos
conhecidos sempre foram exaustivamente apresentados.
No aspecto do fator previdenciário, todos nós dizíamos: vamos apresentar as contas, vamos ver para
onde o recurso está indo, a transparência. Porque
alguém que está no setor privado percebendo, por
exemplo, R$5 mil por mês sabe que terá o teto máximo de aposentadoria de aproximadamente R$3,4 mil.
Então, essa pessoa verterá a contribuição em termos
de R$3,4 mil e vai fazer isso no decorrer dos anos. O
que o fator previdenciário coloca é que essa pessoa,
no momento da aposentadoria, terá diminuído o seu
valor em 30%, 40%, 20%, 35%, o que acabará conduzindo o valor da aposentadoria para R$2,3 mil, R$2,2
mil, R$2,4 mil, dependendo da situação.
Mas ainda o que se coloca é que, sobre esse
valor de R$5 mil, que era o salário quando da ativa, a
parte patronal, ou seja, do empregador, do patrão, era
sobre o valor de R$5 mil. Ou seja, temos que fazer a
conta em conjunto, para que haja uma clareza de por
que isso não é suﬁciente para o sistema geral da Previdência arcar com as necessidades de pagamento de
aposentadoria. Então, é isso que está em debate, em
discussão também.
E, ao mesmo tempo, quer dizer, houve a contribuição durante todo esse período e tem de haver absoluta transparência nesses cálculos para que haja, sim,
tranquilidade e segurança. É isso que se deseja. Tanto
que as pessoas sempre disseram: “Olha, no momento
em que as despesas não estão diminuindo, as despesas, numa certa idade, em algumas áreas, ﬁcam muito
mais acentuadas do que em idades anteriores, como,
por exemplo, na área da saúde, o acesso a médicos, a
medicamentos, a apoios necessários”. E, se houvesse
os medicamentos à disposição, por exemplo, já seria
alguma coisa que mudaria a perspectiva. Se a pessoa
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tem um plano de saúde, que aumenta inclusive acima
da inﬂação, a inﬂação de um plano de saúde é diferente da inﬂação a que a sociedade, de maneira geral,
submete-se. E os aposentados e pensionistas, depois
de algum tempo, não têm nem condição de pagar por
alguma coisa que vinham pagando no decorrer da vida.
Daí a necessidade de atualização por critérios também
diferentes, para que continuem tendo uma vida digna
depois da aposentadoria também.
Eu também gostaria, Sr. Presidente, de abordar
um aspecto que me traz a esta tribuna, porque eu sou
autor do Projeto de Lei do Senado nº 414, de 2008,
portanto, um projeto de lei de dois anos atrás, que trata da idade em que a criança deva ser matriculada no
ensino fundamental, de nove anos agora. Porque há
uma diﬁculdade enorme pelo Brasil, cada Estado está
adotando um critério diferente. Muitas famílias têm de
judicializar, quer dizer, entrar na justiça para assegurar o seu direito de matricular o seu ﬁlho, a sua ﬁlha,
numa determinada idade, na primeira série do ensino
fundamental. Se houver uma transferência de aluno de
um Estado para outro, esta transferência diﬁcultada,
porque cada Estado tem um sistema de aceitação da
criança no seu ensino fundamental, então, para colocar
uma paz, uma harmonia, uma segurança, dentro da
prática que vem sendo adotada e dentro da legislação,
nós propusemos este Projeto de Lei nº 414, dizendo
basicamente o seguinte: Quando o ensino fundamental,
ou seja, aquele ensino que é da 1ª a 8ª série – agora
até a 9ª –, mas, quando o ensino fundamental ia até a
8ª série, ou seja, ensino fundamental de oito anos, o
que acontecia no meu Estado e em vários outros Estados é que a criança era matriculada e deveria fazer
sete anos no decorrer da primeira série. Quer dizer,
era isso que acontecia em muitos Estados. A criança
era matriculada e tinha que fazer sete anos durante
a primeira série do ensino fundamental. Quando foi
feita a alteração da legislação, colocou-se nessa alteração o ensino fundamental de nove anos. Então, em
vez de ir até 8ª série, o ensino fundamental iria até a
9ª série. E nunca se discutiu que deveria se estender
um ano. Quer dizer, a criança sair ou o jovem, então,
no ﬁnal do ensino médio, da educação fundamental,
do ensino fundamental, um ano depois. Sempre se
discutiu entrar um ano antes no ensino fundamental.
É a mesma coisa que dizer: vamos tornar o Jardim
III, que é o último ano da educação infantil, obrigatório. Quer dizer, ﬁca obrigatório. A criança vai para
a escola, acostuma-se com a cultura escolar, com a
ﬁlosoﬁa escolar, brinca, conta histórias, faz a música,
tem o início de uma aprendizagem também acadêmica, escolar. E, com isso, essa criança terá, e não há
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dúvidas nisso, muito mais possibilidades de sucesso
na sua vida escolar.
É muito mais difícil para uma criança entrar na
escola, vamos dizer, direto num processo de alfabetização, de ensino de matemática ou coisa semelhante.
Então, ela terá um ano, particularmente a criança economicamente carente, para que ela possa se adequar,
se adaptar à cultura escolar.
Então, antes, com oito anos, a criança tinha de
fazer sete anos no decorrer da 1ª série. Antecipandose um ano, a criança tem de fazer seis anos no decorrer da 1ª série do ensino fundamental. E a saída
dessa criança, lá no ﬁnal do ensino fundamental ou no
ﬁnal do ensino médio, será com a mesma idade com a
qual a criança terminava a sua educação antes dessa
mudança, quatorze anos no ensino fundamental e dezessete anos completos no ensino médio. Então, essa
foi a alteração, baseada em quê? Quer dizer, por que
nós estamos fazendo? Quer dizer, uma vontade própria
fazer isso? Não. Adequar a LDB, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, à Constituição Federal. Esse era
o grande objetivo. Por que isso? A Constituição Federal, em relação à educação infantil, sempre teve uma
redação, em seu art. 208, inciso IV, quando foi aprovada a Constituição e no decorrer de vários anos estava inscrito lá: o atendimento em creche e pré-escola
às crianças de zero a seis anos de idade. Sempre de
zero a seis anos de idade. Por isso que as crianças
tinham de fazer sete anos na primeira série do ensino
fundamental de oito anos. Aí nós aqui, no Congresso
Nacional, cinco anos atrás já, mudamos a LDB, e dissemos na LDB o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como ﬁnalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de
idade, na educação infantil. E o Presidente Lula vetou
esse artigo. E eu digo, com toda razão, ele vetou esse
artigo, porque ele alegou a inconstitucionalidade, porque, como eu li antes, na Constituição estava escrito
o atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos. E nós mudamos a LDB, dizendo: a
educação infantil vai até cinco anos. Vetou-se, porque
havia um conﬂito entre aquilo que havia sido aprovado
no Congresso com a Constituição Federal.
Muito bem. Na sequência, houve uma emenda
à Constituição, a de nº 53, de 2006, uma mudança na
Constituição, no art. 208, inciso IV, e, pela nova redação, ﬁcou escrito na Constituição que educação infantil em creche e pré-escola às crianças até cinco anos
de idade. Então, mudou-se a Constituição cinco anos
atrás. Então, com essa mudança da Constituição, deixou de existir a necessidade, deixou de existir a razão
do veto do Presidente Lula àquilo que havia sido feito
aqui no Congresso Nacional. Por isso que nós, então,
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voltamos ao tema, ao assunto, para dizer “a educação
infantil vai até – “até” é a palavra que está escrita na
Constituição Federal – cinco anos de idade”.
Ou seja, a criança que completar seis anos de
idade estará na 1ª série do Ensino Fundamental de
nove anos. Então, antes, oito anos, a criança tinha
que fazer sete anos no decorrer da 1ª série. Agora, no
Ensino Fundamental de nove anos, a criança tem que
fazer seis anos no decorrer da 1ª série, lembrando que
essa 1ª série, ou repisando o fato de novo, repetindo,
essa 1ª série é realmente com aquele objetivo de tornar
o Jardim III obrigatório. Não é questão de alfabetizar
nesse primeiro ano de ensino ou de ensinar a matemática. Não! É a criança dentro de um planejamento
curricular bom, adequado, correto, dinâmico, participando da atividade escolar e tendo, na sequência,
mais chances de sucesso.
As pessoas argumentam comigo – há muitas
entidades se posicionando contra e outras entidades
se posicionando a favor do projeto – e dizem assim:
“Não! Com cinco anos de idade, uma criança que tenha cinco anos e dez meses ainda tem cinco anos”. Eu
tenho dito: “Olha, gente, não é isso que a Constituição
fala”. A Constituição diz: “... até cinco anos”. Com cinco anos e um mês, você já está no sexto ano de vida.
Não são mais cinco anos de vida.
Então, as pessoas têm, na minha opinião, um
pouco de diﬁculdade de entender esse aspecto. Quando falamos no ano de 2001, apesar de ser 2001, não
podemos mais aﬁrmar que estamos no segundo milênio. Já estamos no terceiro milênio. O segundo milênio
acabou no ano de 2000. Estamos no terceiro milênio.
A gente sempre tem de ver para frente. Se estamos no
ano de 2001 dias, já estamos no século XXI. Ninguém
vai falar que a gente está no século XX, porque o século XX acabou. É o primeiro dia do século XXI.
Então, a gente tem de olhar para frente. As pessoas, às vezes, até nos manifestos, dizem: “O Flávio acha
que uma criança de um mês de vida já tem um ano.”
Eu digo: “É claro que não. É lógico que não.” Quando a
gente olha o bebê de zero a um ano, a gente diz: “Essa
criança, esse nenê, tem marcos de desenvolvimento
que devem ser seguidos no primeiro ano de vida. Por
exemplo: segurar a cabeça sem apoio, sentar-se sozinho, engatinhar, balbuciar, acompanhar um objeto com
os olhos. Esses todos e outros são marcos de desenvolvimento até o primeiro ano, o que signiﬁca até 12
meses.” Se a criança fez isso com um ano e três meses,
está atrasada no seu desenvolvimento. É preciso ver o
que está acontecendo, porque um ano e três meses é
o segundo ano de vida. Não é mais o primeiro ano de
vida. Já é o segundo ano, que se completa com dois
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anos. Então, até um ano, ela tem de fazer certas coisas. Até dois anos completos, outras.
Então, a educação infantil vai até cinco anos. Cinco anos e um mês é o sexto ano de vida, não é mais
cinco anos. É o sexto ano de vida, que se completa
com o sexto aniversário.
As pessoas dizem: “Mas, com isso, o Flávio está
falando que a imputabilidade, quer dizer, considerar um
adolescente imputável por um crime...” Com 17 anos já
pode imputar, porque é a mesma coisa que 18 anos.
De maneira alguma, 17 a 18 anos de idade é o período
também de transição, de desenvolvimento.
A imputabilidade acontece com 18 anos de vida.
Dezoito anos. Com isso eu quero dizer – e o Ministério
Público do Paraná, por exemplo, também concorda, o
Tribunal de Justiça já decidiu no Paraná isso, o Ministério Público Federal, o Procurador Geral da República
tem um parecer que aponta também para essa solução, além de outra: que a criança, com cinco anos de
idade, tem o direito de se matricular, de acordo com
a nossa Constituição Federal, na 1ª série do Ensino
Fundamental, de nove anos.
O que vai ser ensinado na 1ª série é um outro
debate que eu considero fundamental, porque eu também acho que tem que haver estrutura, qualiﬁcação de
professor, currículo bom, planejamento, projeto político
pedagógico adequado.
Mas é importante que se diga que essa criança
– e falo isso para os pais e mães, principalmente, que
nos assistem pelos meios de comunicação do Senado
– tem que ter absoluta convicção de que os seus ﬁlhos
e ﬁlhas têm o direito de estarem na 1ª série do Ensino
Fundamental, e fazendo aniversário em qualquer mês
do ano. É isso que a Constituição fala. Não é porque eu
queira, já estava escrito aqui. O Presidente vetou a lei,
com razão, a Constituição foi mudada, e agora então
se recupera, se retoma a questão da matrícula.
O Conselho Nacional de Educação fez uma resolução em que disse: Não, as crianças podem se
matricular na 1ª série do Ensino Fundamental, desde
que façam seis anos até o mês de março. Por que o
mês de março?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Concede-me
um aparte?
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Quem fez
esse marco divisório?
Já lhe concedo um aparte.
Quer dizer, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu uma divisão que não está prevista na LDB,
mas não está prevista na Constituição Federal. Então
é algo que eu já falei em outra ocasião desta tribuna,
na minha ótica, inconstitucional, e, ao mesmo tempo,
inovou, quer dizer, criou um fato novo. Fato novo só
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pode ser criado por lei, não pode ser criado na regulamentação de uma lei. Então, fato novo é dizer que
uma criança tem que fazer, até março, seis anos para
estar na 1ª série. E isso não está escrito na Constituição
Federal, que diz: “Até cinco anos, educação infantil...”
Então, uma criança que tenha cinco anos nesse
ano, no ano que vem, fará seis anos no decorrer da 1ª
série e terá o direito constitucional de estar matriculada
na 1ª série do Ensino Fundamental de nove anos, terminando o Ensino Fundamental na mesma idade que as
crianças e jovens terminavam: com 14 anos, 17 anos o
Ensino Médio, caso não haja reprovação alguma.
Da minha parte – depois dou o aparte ao Senador Mário Couto – eu só gostaria de dizer para todos
que também não é uma questão de ﬁcarmos agora
com um fundamentalismo em relação a esse debate.
Eu que sou professor, sou educador, me interesso pela
educação consistentemente. Sempre sou membro da
Comissão de Educação, de Direitos Humanos, de Legislação Participativa.
Não é uma questão econômica, porque estou dizendo que todos os alunos, a criança da escola pública
e a da escola particular, todos têm esse direito. É um
debate que se faz. Todos temos a preocupação com a
qualidade da educação que se oferta – isso também
compartilho com todas as pessoas –, mas temos um
fato objetivo.
A Constituição Federal está a dizer, está escrito no
art. 208, § 4º que “a educação infantil vai até cinco anos”,
até sessenta meses e, depois disso, a criança tem que
se matricular no Ensino Fundamental e fazer seis anos
no decorrer da 1ª série do Ensino Fundamental.
Esse debate vai acontecer, existe uma discussão
grande a esse respeito no Brasil, sem dúvida alguma.
O posicionamento da gente é baseado na legislação e,
ao mesmo tempo, com a convicção de que temos que
trabalhar pela qualidade: tornar a escola boa, bonita,
prazerosa, atenciosa para a criança, para a família,
para que a família se sinta bem; planejamento curricular
adequado à idade, aos interesses, às necessidades;
não ter pressa alguma de alfabetizar na primeira série
do ensino fundamental. Essa primeira série é aquela
transição para o processo de alfabetização que tem
que acontecer. E temos que ser, como educadores,
competentes, qualiﬁcados, para que, pela educação,
essas crianças possam ser felizes e realizadas na vida.
E isso dá satisfação para a sociedade de uma maneira
geral, para que as crianças, futuros jovens, possam,
com esse ano, ter mais condições de serem felizes e
terem sucesso na escola.
Dou um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Flávio,
pena que um tema tão importante como este que V. Exª
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traz a esta Casa nesta noite não esteja sendo transmitido pela TV Senado. A TV Senado saiu do ar. Está sendo
transmitido um programa político. Pena. Um tema tão
importante! Eu estava atentamente ligado ao tema que
V. Exª tratava com tanto brilhantismo. Quero consultar a
Presidência, se V. Exª me permitir, já que a TV Senado
saiu do ar para a transmissão da sessão plenária, Senador Mão Santa, a TV Senado não transmite mais esta
sessão. A sessão não está sendo mais transmitida pela
TV Senado. A TV Senado está transmitindo um programa político do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas é por força da lei.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Sim, não estou questionando.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas acaba já e continuará aqui.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Não acaba
já, não.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – São cinco
minutos. Eu já me informei, ela volta às 21 horas e 58
minutos.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Só quero
dizer, Senador Mário Couto, se V. Exª me permite também, há a determinação legal para que isso aconteça,
mas está sendo gravado e, no momento em que for
retransmitido o programa, será certamente, penso,
retransmitido na íntegra.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Oxalá.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – É assim,
não é, Sr. Presidente?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Oxalá, tomara que seja.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Certeza absoluta. Isso será feito. Será transmitido na
retransmissão.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Então, aproveito a oportunidade, já que ele me deu o aparte, para
V. Exª tornar a fazer a consulta a Michel Temer, se ele
vai ou não vai mandar, porque ele disse até as dez e
meia. Está na hora de consultar novamente. Faça isso,
por obséquio. Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
nossa Secretária-Geral, eﬁciente, competente, acaba
de dizer que ela virá hoje. Nós estamos aguardando.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Senador
Paulo Paim, ouço V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Flávio Arns, primeiro, quero dizer que V. Exª faz um belo
pronunciamento sobre este tema, mas não deixou de
fazer também a introdução sobre a questão dos aposentados, V. Exª, que tem nos ajudado muito neste debate, tanto no Estatuto do Idoso, como no Estatuto da
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Pessoa com Deﬁciência e na votação do ﬁm do fator.
Porque esse fator, como V. Exª diz – e nós também –,
acaba conﬁscando quase que 50% do salário do trabalhador. Eu tenho a ousadia de dizer que, no período
pós-ditadura, nunca teve uma lei tão perversa quanto
essa. É a lei mais perversa, depois da ditadura, que
atinge 40 milhões de trabalhadores – 40 milhões! Porque todo trabalhador que tem carteira assinada vai ser
pego pelo fator no momento em que for se aposentar e
terá um prejuízo que pode chegar à metade dos seus
vencimentos. E quero também dizer que V. Exª nos
acompanhou, sim, e lembrou muito bem quando, há
dois anos, votamos o ﬁm do fator e votamos também o
reajuste integral: 100% do PIB para todos os aposentados e pensionistas. Quando foram para a Câmara
as duas matérias, houve uma ampla negociação com
os Senadores e Deputados. Fizemos um ajuste para
que a matéria fosse votada aqui em regime de urgência. Em vez de serem 100%, ﬁcaram 80% do PIB; em
vez de serem as últimas 36, ﬁcaram as 80 maiores
contribuições. O princípio da integralidade é o mesmo
que se adota para os servidores. Eu faço essa reﬂexão
porque sei que muita gente está assistindo – estou um
pouco sem voz – à nossa TV Senado ou vai assistir,
logo após a reprodução desta sessão histórica. Estou
convicto de que virá para cá, sim, e será lida esta noite,
Senador Mão Santa. Concordo com V. Exª. Faltava só
uma assinatura, que está sendo feita lá na Câmara, e
a Medida virá para cá, será lida esta noite e estará apta
para ser votada o mais rápido possível. Gostaria que
fosse amanhã, mas, se não for amanhã, com certeza
nós votaremos na semana que vem, porque essa é a
vontade de todo o povo brasileiro. Era esse o aparte.
Cumprimento V. Exª pela forma sempre transparente
e coerente de suas posições durante todo o período
que eu o conheço, como Deputado Federal e também
aqui no Senado. Parabéns a V. Exª. (Palmas.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Agradeço,
Senador Paulo Paim, e quero também enaltecer o trabalho, como já ﬁz em várias outras ocasiões, de V. Exª,
como Deputado Federal, Senador, como amigo, companheiro, estivemos no mesmo Partido, sempre lutamos
por causas sociais, e V. Exª, como autor não só dos projetos que foram aprovados aqui e remetidos à Câmara
da área dos idosos, mas também o Estatuto da Pessoa
Idosa, o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Flávio Arns, permita que V. Exª, da tribuna... Senador
Mão Santa aqui, estou vendo neste momento chegar
aqui o Secretário-Geral da Câmara, o Mozart, com
a MP na mão para ser lida. (Palmas.) (Manifestação
das galerias.)
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Encerro o
meu pronunciamento, para retornar a palavra ao Presidente da sessão...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Flávio Arns, o Mozart está chegando aqui e sei que o
Mozart fez um esforço enorme, ele deu a palavra dele
pouco tempo atrás. Eu não quis anunciar, mas ele disse:
“Olhe, antes das 10h, eu estou levando aí.” O Presidente Michel Temer cumpriu a sua palavra, porque disse
que mandaria esta noite. Então, uma salva de palmas
ao Presidente Michel e ao Mozart. (Palmas.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Eu só estou,
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, também,
para cumprimentar o Dr. Mozart, sabendo que ele faz
um trabalho importante e necessário na Câmara. Nós
o conhecemos de longos anos. Que seja muito bemvindo aqui, trazendo a mensagem, a legislação que
atende não só as pessoas que estão aqui presentes,
mas as pessoas que estão aqui, representando milhões de brasileiros que acompanham esta sessão
do Senado Federal.
Obrigado, Sr. Presidente. Retorno a palavra a
V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um instante.
Que os meus aplausos se somem aos vossos
aplausos em homenagem aos dois Presidentes das
duas Casas, Presidente Sarney e Presidente Michel
Temer. Que os nossos aplausos se somem aos vossos
aplausos em homenagem aos eﬁcientes funcionários,
simbolizados pelo Dr. Mozart e a Drª Claudia Lyra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente Mão Santa, V. Exª poderia...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª era o orador seguinte, mas...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...abreviar
o sofrimento de todos estes nossos amigos aposentados e fazer a leitura do projeto? Aí, nós poderemos
aplaudir o Presidente Michel Temer, que cumpriu realmente com o que se comprometeu com os Senadores
que lá o visitaram.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Eu, como Presidente neste instante, e por justiça,
convido e nomeio agora como meu secretário, como
secretário do Presidente, o Senador Paulo Paim, para
ler o expediente.
Eu que fui o Relator da medida provisória fruto
de uma inspiração do Senador Paulo Paim...
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador
Paulo Paim, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...eu o nomeio Secretário neste instante – eu que estou
ocupando a Presidência no lugar do Presidente Sarney
–, para que ele faça no meu lugar a leitura da lei.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senado
Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, ofícios
do Primeiro-Secretário daquela Casa, submetendo
à apreciação do Senado Federal, nos termos do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, as seguintes matérias:
– Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2010, que
dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a política de valorização do salário mimo entre 2012
e 2023 e revoga a Lei nº 11.944, de 28 de maio
de 2009 (proveniente da Medida Provisória nº
474, de 2009);
– Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2010, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela
Previdência Social em 2010 e 2011 (proveniente
da Medida Provisória nº 475, de 2009). Trata de
reajuste e do ﬁm do fator previdenciário.
Senador Mão Santa, só me permita que, neste
momento, por uma questão de justiça com todos esses
companheiros nas galerias, eu cite a Cobap, na ﬁgura do
Warley, com uma grande salva de palmas. (Palmas.)
São os seguintes os Ofícios e os Projetos
de lei de Conversão:
Of. nº 424/10/PS-GSE
Brasília, 11 de maio de 2010
Assunto: Envio de PLv para apreciação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória n° 474, de 2009 (Projeto de Lei de
Conversão n° 3/10), do Poder Executivo, aprovada na
Sessão Plenária do dia 5-5-2010, que “Dispõe sobre
o salário-mínimo a partir de 1° de janeiro de 2010,
estabelece diretrizes para a política de valorização do
salário-mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei n°
11.944, de 28 de maio de 2009 “, conforme o disposto
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida
medida provisória e os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
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Of. nº 445/10/PS-GSE
Brasília, 11 de maio de 2010
Assunto: Envio de PLv para apreciação
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória no 475, de 2009 (Projeto de Lei de
Conversão no 2/10), do Poder Executivo, aprovada na
Sessão Plenária do dia 4-5-2010, que “Dispõe sobre

MAIO19881
2010

Quarta-feira 12

o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência
Social em 2010 e 2011 e altera a Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991”, conforme o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida
medida provisória e os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ocupando a Presidência, faço o seguinte expediente:
Senado Federal, 11 de maio de 2010, nesta sessão que se iniciou às 14 horas. São 22 horas e 02
minutos.
Com referência aos projetos de lei de conversão
que acabam de ser lidos pelo Secretário Paulo Paim,
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de
45 dias para apreciação das matérias pelo Congresso Nacional encontra-se esgotado, e o de vigência foi
prorrogado por atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta dias, esgotando-se
no próximo dia 1º de junho.
Uma vez recebidas, formalmente, pelo Senado
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar
imediatamente todas as demais deliberações legislativas da Casa até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 12 de maio. (Palmas.)
A 13 de maio libertamos os escravos. A 13 de maio
haveremos de libertar todos os aposentados do Brasil
deste cruel fator redutor de suas aposentadorias.
(Manifestação nas galerias).
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, primeiro, eu sinceramente vou para casa agradecer, na
minha oração de todas as noites, a Deus por este dia
em que o Senado Federal começa, com certeza absoluta, uma caminhada para a libertação dos aposentados deste País.
Senador Paulo Paim, nada disso seria necessário. Senador, quando eu entrei aqui, eu me lembro da
sua angústia, eu lembro que todos os projetos de V.
Exª estavam dentro de uma gaveta. Por nove meses,
os projetos estavam dentro de uma gaveta, Senador.
Eu lamento que os aposentados do País estejam até
uma hora dessas aqui, passando por isso. Não precisava nada disso, Senador. Isso é obrigação do Governo. Os aposentados não mendigam. Os aposentados não precisam de pires na mão a pedir esmola de
ninguém. É direito adquirido de cada um aposentado
deste País.
O Presidente Michel Temer não tem meu agradecimento hoje. V. Exª dali disse: “Agora agradeça”. Eu
não vou agradecer. Não vou, Senador.
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E agora vou falar aos aposentados desta Nação. É
preciso que eles saibam o que acontece aqui dentro. O
povo nos mandou para cá exatamente para a gente não
esconder absolutamente nada deles, Senador Paim. A
nossa luta foi árdua, é árdua, ainda temos muito o que
lutar. Os presidentes dos sindicatos, das associações...
Até me dá pena de ver um Warley e outros o quanto
sofrem; o quanto sofrem andando pelos corredores, o
quanto sofrem trazendo os aposentados para cá! Ainda agora eu percebia um velhinho com uma muleta na
mão e a diﬁculdade desse senhor de andar por aí – eu
acho que ele ia para o banheiro. A diﬁculdade!
Aquele operário que, nas campanhas para Presidente deste País, prometeu que não faria nada disso
com os aposentados – as gravações estão aí –, ele
prometeu que ia tratar os aposentados com respeito.
Agora mesmo eu vi um desrespeito!
Vocês sabem que o Presidente da Câmara falou
para mim? Sabe, Nação? Vou falar, tenho testemunha!
O Paim estava do meu lado. Tenho testemunha. Ele
olhou para o Paim, o Paim raivoso e eu acalmando o
Paim – façam uma ideia, o Mário Couto acalmando o
Paim! E ele dizia: “Ô Paim, eu estou sofrendo pressão
do Governo!”
Se nós não tivéssemos tomado a decisão de ﬁcar
aqui até agora, sabe quando viria esse projeto para
cá? Nunca! Tem que se falar a verdade, Senador Paim!
Doa a quem doer, Senador Paim! Não temos que esconder nada da população.
Havia, realmente, nos bastidores uma trama para
que o prazo fosse esgotado, e o projeto morresse na
casca, perdesse a validade. Como nós fomos lá encarar, como o Paim disse umas verdades ao Presidente,
como duvidou da palavra do Presidente, como eu ﬁz
ele repetir para mim três vezes seguidas que ele iria
mandar, e eu dizia: eu conﬁo na sua palavra, eu conﬁo na sua palavra.
Se não fosse isso, mais uma vez, vocês sairiam
daqui decepcionados. E o Brasil também. É assim
que funciona. Infelizmente. Meus nobres aposentados deste País, vocês não merecem isso! Vocês não
merecem isso!
Por isso eu quero, antes de sair, agradecer aos
Senadores que até uma hora desta estão aqui. Obrigado
a todos os Senadores pela sensibilidade, pelo caráter
de cada um de nós. Tenho certeza de que vocês não
se decepcionarão com este Senado. Tenho certeza
de que logo, logo vamos aprová-lo. Aí eu quero ver, aí
vocês vão ver mais um capítulo dessa novela.
Aí vocês vão ver mais um capítulo dessa novela,
ai vocês vão ver a diﬁculdade que nós vamos ter para
que o Lula não vete esse projeto. O Senador Flexa Ribeiro, com a sua inteligência singular, ainda há pouco
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questionou o veto. Se vetar, nós vamos trazer o veto
para cá e vamos derrubá-lo. (Palmas.)
Uma coisa é certa, aposentados brasileiros: a
luta não terminou; a luta vai continuar, ela é árdua. Nós
ainda vamos ter que repetir várias vezes o que estamos fazendo agora. Nós temos que pressionar várias
vezes para conseguir o nosso objetivo. Nós estamos,
digo eu, no meio da luta; nós não estamos no ﬁnal da
luta. Para mim, senhores aposentados, a maior diﬁculdade – vejam bem! – não é esta. Esta eu sabia que
nós iríamos vencer. Desta eu nunca desisti. Desta nós
nunca desistimos. Desta nós nunca iríamos desistir.
Sempre nós dissemos isto: que vocês conﬁassem, que
nós não íamos desistir desta luta. Agora, ouçam o que
eu estou dizendo a V. Sªs: a maior diﬁculdade vai ser o
Presidente Lula colocar lá no projeto que o aceita.
Vou dar um diagnóstico a vocês.
Hoje, dia 11, são vinte e duas horas e doze minutos em Brasília. Podem gravar o que vou dizer: o
Presidente Lula vai criar as maiores diﬁculdades para
sancionar esse projeto. E nós vamos ver aquele operário que disse que ia resolver os problemas dos aposentados ir contra a vontade do Congresso Nacional,
ir contra a vontade até dos seus parceiros na Câmara,
ir contra a unanimidade deste Senado, que entende o
sofrimento de cada um de vocês, que dói na alma de
cada cidadão brasileiro.
Sinceramente, Brasil, sinceramente, senhores.
aposentados, eu rogo, eu peço a Deus que o Presidente Lula não faça isso com V. Sªs, eu peço a Deus
que o Presidente Lula tenha a sensibilidade de respeitar cada um de vocês, respeitar o direito de vocês.
Mas, Senador Paulo Paim, se isso não acontecer,
conte com este Senador, que não vai desistir dessa
causa em momento nenhum. Enquanto tivermos fôlego para resistir, nós estaremos ombro a ombro com
vocês, lado a lado com vocês; onde vocês caírem, nós
cairemos juntos.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após as palavras emocionantes de luta, de vitória,
neste dia, do nosso Senador Mário Couto (Palmas.),
concedo a palavra, seguindo a ordem, ao Senador
Flexa Ribeiro, que estava inscrito.
Peço que seja mais breve, mas V. Exª poderá usar
da palavra pelo tempo que quiser.
Eu sugeriria o discurso mais bonito, que foi o de
Jesus, o Pai-Nosso: 56 palavras em um minuto.
(Manifestação nas galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, que representa
o PSDB do Estado do Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) – Senador
Mão Santa, quero, primeiro, dizer que, mesmo quebrando o Regimento, que não permite manifestações, tanto
a galeria quanto a tribuna de honra deram hoje uma
demonstração de determinação e coragem que veio
completar uma etapa da luta que eles enfrentam.
Senador Paim, V. Exª sempre teve o apoio dos
seus Pares aqui e continuará tendo.
Eu estava pronto para ﬁcar aqui o tempo necessário até que o projeto fosse encaminhado ao Senado.
Achava até que não viria, porque, conversando com
nossos amigos, eles me deram a informação de que
estava tudo fechado na Câmara e achavam que não
vinha. Mas a Secretaria da Câmara estava preparando
o processo para encaminhá-lo.
Aquilo que o Senador Mário Couto disse é uma
verdade: se não houvesse pressão, não viria para cá;
e, se não continuar havendo pressão, não haverá votação. Então, temos de estar juntos.
A luta, como bem disse o Senador Mário Couto, não terminou. Ela só vai terminar quando tivermos
concluído o processo parlamentar. Se houver o veto –
espero que o Presidente não o faça –, que possamos
discuti-lo e votá-lo. Então, a consciência de cada um
vai dizer como se posicionar perante a Nação.
Senador Paulo Paim, é muito difícil não se juntar
a uma luta como essa. Temos várias. Para que vocês
tenham uma ideia, terminando esta luta junto com os
aposentados, eu já me comprometi, Senador Paulo Paim, com o setor de segurança, com os policiais
militares e civis e com os policiais bombeiros a fazer,
junto com V. Exª, o Senador Mão Santa, o Senador
Mário Couto e todos os Senadores, o mesmo que foi
feito para os aposentados com relação à PEC 41, que
votamos por unanimidade aqui. Ela está lá na Câmara,
virou 446, não tem jeito de ser votada.
Mas eu disse a eles, lá no meu Estado, e disse
às lideranças nacionais que não tinha como nós dividirmos a luta em duas direções. Nós estávamos comprometidos com a questão dos aposentados.
Vamos concluir a luta dos aposentados e agora
vamos retomar essa mesma luta, para que possamos
trazer da Câmara a PEC 446 – a 41 foi apensada à
300 e virou 446 –, para aqui nós resgatarmos um salário digno para os policiais.
Hoje são tantos os problemas da nossa Nação
-, Educação, Saúde, Segurança -, que nós não podemos deixar de estar até esta hora aqui, defendendo
essas categorias.
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E, Senador Mão Santa, o nosso pré-candidato à
Presidência da República, consciente e sabedor das
necessidades – ele se preparou para ser Presidente;
ele não foi inventado; ele se preparou, ao longo da
vida, para ser Presidente –, já disse que vai criar o
Ministério da Segurança Pública.
Segurança pública, hoje, não é mais obrigação
e responsabilidade só dos Estados, não; tem que ser
da União também. Tem que ser da União, porque os
Estados não têm como bancar um salário digno para
os policiais que dê a eles a condição de não terem que
fazer bico ou de estarem próximos do crime, para que
possam sustentar as suas famílias.
E temos outros problemas para adiante. Vamos
agora concluir a dos aposentados, entrar na PEC nº
446, dos seguranças. E nós temos...
Presidente Mão Santa, eu fui procurado pelos
enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermeiro e parteiras. Eles têm um projeto que tramita há 11 anos,
Senador Paulo Paim. Há 11 anos! É um projeto do
Senador Lúcio Alcântara. Já foi Senador, já foi Governador do Ceará. Está há 11 anos. Está na Câmara. O
Senado aprova, manda para lá. E está no plenário, no
plenário da Câmara, desde outubro do ano passado,
e tendo 18 requerimentos de lideranças para inclusão
na pauta. E o Presidente Michel Temer deve ter orientação superior para não pautar, porque os Líderes já
ﬁzeram os requerimentos.
Então, Senador Mão Santa, temos muita luta pela
frente. Temos muita luta pela frente! E eu tenho certeza
de que nós vamos contar com os nossos Pares, com
o Senador Mão Santa, com o Senador Flávio Arns,
com V. Exª, Senador Paulo Paim, com o Senador Mário Couto e tantos outros, Senador Geraldo Mesquita,
que hoje aqui não se encontra, que estiveram nessa
luta e vão continuar, não só nesta, como nas outras
que nós travaremos para melhorar a qualidade de vida,
sem precisar tirar a dignidade do brasileiro, seja ele
de que categoria for.
Parabéns, Senador Mão Santa, por ter aguentado esse tempo que V. Exª sustentou, presidindo a
sessão. Valeu a pena. Valeu a pena, porque hoje completamos um processo que vai ser continuado a partir
de amanhã.
Parabéns ao Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
a V. Exª também, que terminou com a ﬁlosoﬁa do Fernando Pessoa: “Só não vale a pena quando a alma é
pequena”. E a alma de V. Exª é grandiosa.
Agora o Paulo Paim pede a palavra, e nós o convidamos para usar da tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Presidente, Senador Mão Santa, com-
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panheiro Varlei, companheiro Jefferson, Padre Jeová,
que veio aqui hoje com as suas orações para que tudo
desse certo, e felizmente deu.
Eu queria, Senador Mão Santa, primeiro agradecer a V. Exª, que manteve a sessão durante todo o
tempo que foi necessário para que chegassem aqui
tanto a MP 475 como a 474, que trata do reajuste e
trata também do salário mínimo. Mas queria agradecer, muito simbolicamente, a esses companheiros que
estão aqui nas galerias.
Voltem para seus Estados, voltem para São Paulo,
voltem para a Bahia, voltem para o Rio Grande do Sul,
voltem para Minas Gerais de cabeça erguida.
Vocês, homens e mulheres de cabelos brancos,
mais uma vez, deram uma lição para aqueles que não
acreditam na mobilização popular. É a mobilização popular que escreve a história. Por isso, a MP foi lida, e,
por isso, ela será aprovada.
Parabéns a vocês! Parabéns, meus amigos que
aqui se ﬁzeram presentes até esta hora!
Permitam que, na humildade deste Senador, eu
agradeça, sim.
Quero agradecer ao Mozart, 1º Secretário da Câmara, e também ao Presidente Michel Temer. Quando
eu estive lá, há pouco tempo, eu disse ao Presidente
Michel Temer: Presidente, estão lá em torno de 200
aposentados. Eles vão ﬁcar lá até que a MP chegue. E
ele disse: “Entre nove e meia e dez horas, a MP vai estar lá”. Eu paguei para ver e pedi a vocês que ﬁcassem
aqui. Vocês ﬁcaram, mas ele também mandou a MP.
Por isso, uma salva de palmas também para o
Michel Temer e também para vocês. (Palmas.)
A política é assim, pessoal. É a arte de pressionar, de negociar, de cumprimentar e de ir construindo.
Isso é uma construção. Não é a primeira nem será a
última. Foi assim com a PEC paralela. Eles duvidaram,
e nós aprovamos nas duas Casas. Foi assim com o
Estatuto do Idoso. Eles duvidaram, e nós aprovamos
nas duas Casas. Foi assim com o salário mínimo, que
nós mostramos que podia chegar a muito mais que
US$100, e hoje é quase US$300. Nós aprovamos nas
duas Casas.
Por isso, Senador Mão Santa, eu estou convicto – e digo de novo para vocês – que o maior crime
que foi cometido contra a classe trabalhadora deste
País depois da ditadura foi o fator previdenciário. Não
é justo que se conﬁsque metade do salário dos que
ganham de R$3 mil para baixo. A ampla maioria ﬁca
entre dois, três, quatro salários mínimos. É ou não é,
Varlei? Enquanto que os altos salários de 27, de 30
não têm fator; têm integralidade e têm paridade.
O meu sonho ainda é ver um dia esse fator previdenciário rejeitado, jogado na lata do lixo, queimado,
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e, se depender de mim, ainda incinerado, para não
voltar nunca mais. Nunca mais. Fator previdenciário
nunca, nunca mais!
E termino, dizendo a vocês que sei que milhões
de aposentados esperam esse reajuste pequeno, mas
importante, de 7,7%. O Senado não vai negar esse reajuste aos aposentados. Falei hoje com muitos Senadores. Vocês podem ter visto que não saio do plenário.
Falei com um por um, e não houve um, até o momento,
que me dissesse que vai votar contra os aposentados
e pensionistas.
Eu sei, podem saber que eu sei, que muita gente,
Senador Mão Santa – e eu vou ouvir o seu pronunciamento, V. Exª foi Relator desta matéria – está em
suas casas em vigília conosco, está acompanhando
esta sessão histórica aqui do Senado da República,
e acompanhará na semana que vem, porque, se não
votar amanhã, vai ter que votar na semana que vem. O
bom seria votar amanhã, por unanimidade. Faremos o
requerimento de preferência para ser a primeira MP a
ser votada. Se não votar amanhã, vai ter que votar na
semana que vem. Nós estaremos de novo aqui com a
maior tranqüilidade, respeitosamente dialogando com
os Senadores.
Agora, Senador Mão Santa, eu sei que a audiência desta TV Senado neste momento é muito grande em todo o País. Se eu digo que, de 40 milhões, é
conﬁscada do seu salário a metade, as pessoas querem saber como é que ﬁca o seu futuro. Como ﬁca o
benefício do aposentado? Vão ter ou não vão ter pelo
menos os 7,7%?
Quero convocar os senhores e as senhoras que
estão assistindo à TV Senado. Se não votar nesta semana, na terça-feira nós temos que fazer uma vigília
em todo este País. Faça a vigília na sua casa. Faça
na associação de bairro, faça na Câmara de Vereadores, faça no sindicato, faça na Assembleia Legislativa,
faça na associação de aposentados e pensionistas,
faça na sua federação, faça nas confederações, faça
no clube de mães.
Que os estudantes que querem a PEC da Juventude façam nas escolas uma grande vigília para
exigir que o Senado vote o que já votou, e ele já votou
essa matéria.
Eu estou convicto de que o Senado há de votar
e, se for por unanimidade, melhor ainda.
Encerro, Senador Mão Santa, dizendo viva o
povo brasileiro! Vivam os que mais precisam, vivam os
aposentados, pensionistas, os idosos, a nossa juventude, porque a juventude há de perceber que estamos
fazendo aqui a questão do fator que é para eles, porque eles serão os aposentados de amanhã e eles não
podem sofrer o prejuízo de 50% dos seus benefícios.
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Meus amigos, voltem para os seus Estados de
cabeça erguida e, ao chegar em casa, abracem os ﬁlhos, os amigos, a companheira e diga: eu estive lá,
eu ﬁz a minha parte. Que cada brasileiro faça a sua
parte na próxima terça-feira!
Um abraço a todos vocês! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quis Deus que eu presidisse esta sessão histórica do
Senado da República do Brasil.
Agradeço a Deus e ao Presidente do Senado
da República, numa conﬁança sua que eu presidisse
este momento e ele, sem dúvida nenhuma, agradece
quando o Presidente da República à sua mãe, Kiola,
hoje santa, que dizia: “Sarney, não deixe que prejudiquem os velhinhos aposentados”.
Então, hoje é um dia de vitória da justiça. O ﬁlho
de Deus subiu nas montanhas e disse: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
saciados...”. Essa foi uma vitória da justiça. Como disse
Aristóteles: “Ela esteja mais alta do que a coroa dos
santos e bem mais do que a coroa do rei. A justiça é
o pão de que mais a humanidade precisa”. Então foi
o dia da vitória da justiça. Não é demagogia. Foi uma
necessidade de uma justiça social.
E nós aqui agradecemos a Deus por esse instante, e nos manifestamos muito otimistas, inspirados
em Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek disse
em um dos seus livros que a velhice é uma tristeza e,
desamparada, é uma desgraça. Mas ele nos ensinou:
“É melhor ser um otimista. O otimista pode errar; o
pessimista já continua errando e nasce errando”. Eu
queria dizer, então, que sou otimista. O otimista pode
errar, mas o pessimista já nasce errado e continua errando. E somos otimistas. Tenham plena convicção de
que o nosso Presidente Luiz Inácio vai sancionar, vai
se eternizar sancionando esse... Ele vai ser um instrumento de Deus para fazer justiça. Assim eu entendo
e assim será feito.
Então, essas são as nossas palavras, e de agradecimentos a todos por esse momento. Cito aquela
canção que aprendi no colo da minha mãe, a canção
do Tamoyo, que merecem os nossos bravos trabalhadores aposentados:
“Não chores, meu ﬁlho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar!”
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Fortes e bravos são os aposentados do nosso
Brasil. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 101/2010 – CRA
Brasília, 12 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Tendo em vista a criação da Subcomissão Temporária, em 17 de março corrente, a qual tem a ﬁnalidade de avaliar, no prazo de noventa dias, as razões
do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará
vinte por cento dos recursos destinados à irrigação na
região Centro-Oeste, designo para comporem a referida
Subcomissão os seguintes Senhores Senadores:
Titulares: Senadora Serys Slhessarenko – Senador Jorge Yanai – Senadora Marisa Serrano – Senador
Delcídio Amaral – Senador Jaime Campos
Suplentes: Senador César Borges – Senador
Gerson Camata – Senador Romeu Tuma – Senador
Antônio Carlos Valadares – Vago.
Atenciosamente, Senador Valter Pereira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Sintec, Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Paraná, realizou dia 7 de
maio, em Foz do Iguaçu, naquele Estado, o Segundo
Encontro Nacional de Integração Técnica. O evento
reuniu proﬁssionais da área provenientes de todas as
regiões do País para discutir temas ligados ao ensino
técnico, de importância indiscutível para nosso crescimento econômico.
Pela organização do evento, quero congratularme com o Sintec do Paraná, na pessoa de seu presidente, Solomar Rockembach, e do diretor regional em
Foz do Iguaçu, Joel Corrêa Simão.
Pelo apoio prestado, as congratulações devem
ser estendidas também ao Dr. Wilson Vanderlei Viei-
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ra, presidente da Fentec, a Federação Nacional dos
Técnicos Industriais, e ao dr. Francisco Antonio Feijó,
presidente da CNPL, a Confederação Nacional das
Proﬁssões Liberais. São, todos, líderes sindicais que,
com seu espírito empreendedor e competência, têm
colaborado de maneira inestimável e decisiva para o
desenvolvimento do Brasil.
Durante toda minha carreira parlamentar, lutei pelo
incentivo ao ensino técnico, por julgar que investir na
educação proﬁssionalizante é investir em geração de
emprego e renda, em bem-estar para a população.
Por uma feliz coincidência, na mesma semana
em que era realizado o Encontro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com parecer favorável do relator, Senador Francisco Dornelles, aprovou
o Projeto de Lei 433, de minha autoria, que autoriza
o Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de
Bolsas para estudantes de cursos proﬁssionais de nível
médio, em estabelecimentos públicos e privados.
Financiado por 5 por cento dos recursos vinculados
para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, previstos no artigo 212 da Constituição, o Programa garante uma
bolsa de até meio salário mínimo mensal aos estudantes
com renda familiar per capita de até um salário mínimo,
matriculados em estabelecimentos públicos e gratuitos.
Os que tiverem renda familiar per capita de até
2 salários mínimos, matriculados em estabelecimentos privados não gratuitos, receberão uma bolsa que
representará metade do valor da mensalidade, mais
até meio salário mínimo.
Como assinala o relator em seu parecer, a medida permitirá atender a cerca da metade dos alunos
atualmente matriculados em cursos proﬁssionalizantes
de ensino médio.
A gestão do Programa de Bolsas ﬁcará a cargo de
uma comissão permanente, formada por funcionários
do Ministério da Educação e por representantes dos
ministérios do Trabalho, Desenvolvimento, Agricultura
e do Turismo, do Conselho Nacional de Educação, do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e do Sistema “S”. O regulamento poderá condicionar a concessão das bolsas à prestação de serviços
técnicos às comunidades em que vivem os beneﬁciados, como uma forma de retribuição social.
Trata-se de um grande incentivo à formação de
capital humano, de que o Brasil tanto carece. Para
combater o desemprego entre os jovens, precisamos
ampliar o acesso ao ensino proﬁssionalizante. É a melhor e mais eﬁcaz solução para um problema grave,
que atinge praticamente 5 milhões de brasileiros com
idades entre 16 e 29 anos. Eles constituem 60 por cento
do total de desempregados no País, segundo o Ipea,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
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Hoje em dia, a formação numa escola técnica é
praticamente uma garantia de emprego, como demonstra
uma pesquisa realizada com quase 3 mil recém-formados
em institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Nada menos que 72 por cento dos entrevistados tinham
conseguido colocação em alguma empresa.
O mercado vive uma enorme carência de proﬁssionais qualiﬁcados. É um dos entraves ao crescimento
do País, devido à perda de produtividade e de qualidade. Há falta de mão-de-obra qualiﬁcada em setores
variados, como hotelaria, indústria, comércio, educação
e saúde. Jovens com domínio de alguma tecnologia,
dotados da formação polivalente que adquirem nas escolas proﬁssionalizantes, estão prontos a desempenhar
as tarefas exigidas pela moderna economia.
Um estudo recente da Confederação Nacional da
Indústria mostrou que a demanda por proﬁssionais de
nível médio cresceu 200 por cento na década entre 1995
e 2005. A tendência é de que o problema se agrave,
pois, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, são poucos os jovens brasileiros que concluem
o ensino médio com qualiﬁcação proﬁssional.
Para se ter uma idéia, na Finlândia, 88 por cento
dos alunos que saem do ensino médio têm algum tipo
de preparação para o mercado. Mais perto de nós, no
Chile, a proporção é de 32 por cento. No Brasil, existem 6 estudantes universitários para cada aluno de
curso técnico, e só 8 por cento dos jovens concluem
um curso médio de nível técnico.
Temos mais de 8 milhões de alunos no ensino
médio não proﬁssional, mas não atingimos até agora
1 milhão de matrículas em cursos técnicos, públicos e
privados. Em 2009, o censo escolar do Inep, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, apontava a existência de 861 mil estudantes
matriculados em cursos de educação proﬁssional.
O resultado é que vivemos uma situação absurda. Há muitos brasileiros à procura de emprego, mas,
cada vez mais, faltam trabalhadores que disponham de
conhecimentos suﬁcientes para ocupar as vagas oferecidas. Quem não tem qualiﬁcação é forçado a buscar
espaço no mercado informal, onde viverá de serviços
esporádicos, que não proporcionam uma renda estável, muito menos um padrão de vida digno.
As estatísticas do Sine, o Sistema Nacional de
Emprego, comprovam essa realidade. Elas revelam
que a escassez de mão-de-obra qualiﬁcada causou
um recorde de sobra de vagas no mercado de trabalho no ano passado. Do total de 2 milhões e 700 mil
vagas oferecidas, mais de 1 milhão e 600 mil vagas
oferecidas pela rede de agências de emprego não
foram ocupadas. As causas são o baixo nível de escolaridade, a carência de preparo técnico e a pouca
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experiência. É uma taxa de preenchimento de 39 por
cento, que vem diminuindo a cada ano, pois os índices
foram de 42 por cento em 2008 e de 48 por cento de
preenchimento em 2007.
São dados que demonstram o quanto é essencial e urgente a qualiﬁcação para o desenvolvimento
econômico do País. A diﬁculdade de as empresas encontrarem trabalhadores qualiﬁcados já é considerada
um gargalo comparável à falta de infra-estrutura e à
elevada carga tributária.
O presidente Lula sabe dessa necessidade. Durante um evento em Porto Alegre, ele disse que antes
costumava ver faixas contra o FMI, e agora vê prefeitos e movimentos sociais pedindo a criação de mais
escolas técnicas.
Ele próprio já se qualiﬁcou como “um exemplo
vivo da importância do ensino técnico”. O curso que fez
no Senai assegurou que fosse o primeiro de 8 irmãos
a ter um emprego com carteira assinada, e o primeiro a poder comprar bens como carro e televisão. “Por
experiência própria”, aﬁrmou, “conheço o inestimável
valor do ensino técnico”.
Os cursos proﬁssionalizantes estão vinculados
estreitamente à cultura do trabalho, e por esta razão
proporcionam a seus alunos a capacitação necessária
ao o uso das tecnologias atuais. Além disso, fornecem
a base de conhecimentos que os tornará aptos para
assimilar a rápida evolução dos processos produtivos.
Motivados para a atualização permanente, eles estarão
munidos de um requisito fundamental para o exercício
de qualquer proﬁssão.
No ano passado, em 23 de setembro, comemoramos o centenário do ensino técnico no Brasil. Foi
em 1909, naquele dia, que o então presidente Nilo
Peçanha criou 19 escolas de aprendizes artíﬁces em
várias capitais estaduais, para ensinar ofícios a menores carentes. Em 2008, apresentei o Projeto de Lei
do Senado 44, estabelecendo 2009 como o Ano da
Educação Proﬁssional e Tecnológica, e 23 de setembro
como o Dia Nacional dos Proﬁssionais de Nível Técnico.
Sancionado pelo vice-presidente da República, José
Alencar, ele foi transformado na Lei 11.940.
Um século transcorreu desde a iniciativa de Nilo
Peçanha. O Brasil e o mundo experimentaram mudanças revolucionárias, e o ensino proﬁssionalizante não
guarda semelhanças com aquele começo modesto.
Em 1910, a população do País era de pouco mais de
23 milhões de habitante, e a maioria, cerca de 67 por
cento, vivia nas zonas rurais. Somos agora mais de
192 milhões, e já no ano 2000 a população urbana
ultrapassava os dois terços do total.
Se antes os trabalhadores eram contratados
sem experiência e aprendiam com os veteranos, hoje
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precisam chegar à empresa com qualiﬁcações para a
função que vão exercer. E essa capacidade só pode
ser adquirida com a freqüência a cursos proﬁssionalizantes.
Por isso, nunca é demasiado o investimento em
educação voltada para o mercado de trabalho. Só ela
evitará que nossa juventude seja conﬁnada ao desemprego, à marginalidade e às ocupações de baixa
remuneração. Além disso, proporcionará ao País a
mão-de-obra que é imprescindível ao impulso de crescimento da economia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – 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, dia 12, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos e
entidades do Poder Executivo, no valor global
de dezoito bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos
e setenta e três reais, e reduz o Orçamento
de Investimento de diversas empresas no valor global de cinco bilhões, setecentos e trinta
e seis milhões, setecentos e quarenta e três
mil, duzentos e oitenta reais, para os ﬁns que
especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-42010)
Relator revisor: Senador Eduardo Azeredo
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro

631

Maio de 2010

milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-42010)
Relator revisor: Senador Jayme Campos
(Sobrestando a pauta a partir de: 193-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 474, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a
política de valorização do salário mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei nº 11.944, de
28 de maio de 2009 (proveniente da Medida
Provisória nº 474, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 193-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2010, que dispõe
sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela
Previdência Social em 2010 e 2011 (proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010) Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 193-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição) (Incluído em Ordem do Dia nos
termos dos arts. 353, parágrafo único, e 375 do
Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de inicia-
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tiva do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETROSAL e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Assuntos Econômicos; e
de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 194-2010)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição) (Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria o
Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura
e fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, §
1º, da Constituição) (Incluído em Ordem do Dia nos
termos dos arts. 353, parágrafo único, e 375 do
Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
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gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição) (Incluído em Ordem do Dia nos
termos dos arts. 353, parágrafo único, e 375 do
Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências (exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais
no regime de partilha de produção (royalties);
comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
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que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto De
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto De
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
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do como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

12

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007

Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da 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.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
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Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
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incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
20

17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do
Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o
seu art. 227 (dispõe sobre a proteção dos direitos
econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para
impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a
perda de cargo, nos casos que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências”, para determinar que
o atendimentode urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
22

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores reverti-
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dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
23
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
24
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 tríplices 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 Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º
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pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de
Subemenda; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável ao Projeto e a
Emenda nº 1-CCJ; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de Subemenda.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
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Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
29
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 “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
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1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
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 Mabel), 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
36
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 Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
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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 disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
39
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 componentes, 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, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas oferecidas
pela CCJ.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
42
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 audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
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Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
46
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 áreas 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 Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
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ria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
48
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Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
51

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 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 Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº
1.128/2003, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação
do Programa Nacional de Saúde Vocal do
Professor da rede pública de ensino e dá
outras providências.

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 Russomanno), 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 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.
52
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
53
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).
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Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
54
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro 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 Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal 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.
55
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro 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 Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
56
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
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de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado 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.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
58
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
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
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59
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, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
60
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, índices 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 (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar,
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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 inelegibilidades e sobre o
sistema de prestação de contas eleitorais).
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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
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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 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 responsabilidade, renuncie ao cargo.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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
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Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição,
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 altera 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 decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de
Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar;
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269,
274, 313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17,
84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares,
e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, 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 parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 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,
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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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 administrativa 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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares)
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, 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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
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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 mandato 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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 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, 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
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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 tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na 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.
83
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 ﬁnanceiras 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:
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta;
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com abstenção do Senador Antonio Carlos
Valadares.
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86
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

84
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º 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.
85
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 Comissão de Constituição Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

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
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
87
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 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.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República,
de 11 de maio de 2010, em que estiveram presentes
66 Senadores.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 34
minutos.)

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**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)
Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)
PSOL - José Nery* (S)
Minoria-PSDB - Mário Couto**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

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

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

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

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**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (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**

Mandatos
*: Período 2003/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

**: Período 2007/2015

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)
Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)
PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (29)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(14)

(27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010
Prazo final prorrogado: 02/09/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM-PI)

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(10,18)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,28,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Fátima Cleide (PT-RO)

(12,21)

(2,6,19)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,20)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Paulo Paim (PT-RS)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB-SC)
VAGO

(23)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(32)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(15,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
19. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo final prorrogado: 11/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB-SE)
VAGO

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. 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).
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).
*. 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.

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos (DEM-MT)

(1,4)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante (PT-SP)

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
Gilvam Borges (PMDB-AP)

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

(1)

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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 17/07/2010

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.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

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. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 (PT-RR) (4)
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)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (PT)

1.

(3)

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).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (PT)
Senadora Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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)

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.
*. 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

ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
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
Senador Romeu Tuma

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).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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
2
3

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
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)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
VAGO

3. VAGO

(38)

Marcelo Crivella (PRB)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(35)

Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(11,41,96)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93)

6. VAGO

(40)

(29,72)

(4,39,81,82,83,84,87,97)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(33)

(30)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(64,67,88,92,100,101)

(3,60,94,98)

(2,60,80,85,86,91)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,95,99)

6. Paulo Duque (PMDB)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)
3. Hélio Costa (PMDB)

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(1,60)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,78)

(58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)
João Tenório (PSDB)

(17,43)

(52)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)
6. José Agripino (DEM)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)
(26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(13,51,76,79,89,90)

(27)

(43,102)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
96. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

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.
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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

1. VAGO

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(33,78)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Ideli Salvatti (PT)

(34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
VAGO

(57,68,73)

(9,52,88,91,95,96)

(6,56)

(51,94)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80)

Mão Santa (PSC)

1. VAGO

5. VAGO

(50,76,79)

(49,74,80)

(55,93)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(24,67,85,92,97)

6. Marisa Serrano (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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 supente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
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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: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Flávio Arns (PSDB)

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(3)

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 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. VAGO

(9)

(2,3)

(2,11,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (PT)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(12,14,15)

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(6)

(7)

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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
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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)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim (PT)

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(2,3)

(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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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)

(37,75,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,38)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
Tião Viana (PT)

(1,15,17,34)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(37)

(17,35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

(37)
(32,41,87,88,89,100)

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,41)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)

(59,63)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(57,64)

(61,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(62,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(58,66,78)

(5,68,76,103,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,101,105)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(42,54,65)
(3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu (DEM)

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

Demóstenes Torres (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(44)

(40,82,85,97,98)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(46)

(25,73,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(50)

(45)

(4,49)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(51)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

2. Adelmir Santana (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(14,20)

(52)

(29,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53,79,80,94,95)

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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. 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).
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 à Senadora Marina Silva.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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).
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 Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
51. 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.
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
Eliseu Resende.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador 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).
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 Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. 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).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
102. Em 1º.04.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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).

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

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)

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. 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.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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) (93,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)
4. José Nery (PSOL)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,31,109)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

(34)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34,81,89,92,94)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96)

(35,85,86,87,98,101,107)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(58,102,105,111,112)

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56,108)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. VAGO

(15,17,54)

(61,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(4,42)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Kátia Abreu (DEM)

(46)

(41,113)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

José Agripino (DEM)

(13,48)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Cícero Lucena (PSDB)

(22,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)
(25,68,74,75)

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1. Jefferson Praia

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. 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).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
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, 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.
34. 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).
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 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.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. 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.
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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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. 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.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. 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.
44. 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.
45. 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).
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como 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, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. 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.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 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.
108. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
109. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
110. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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).

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)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(7,15)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,16)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(18)

(15,16,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)
VAGO

1. VAGO

(3,19)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,14)

(9)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,17)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,13)

1. VAGO

(13)

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 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).
10. 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).
11. 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).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. 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).
14. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
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15. 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).
16. 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).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. 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).
19. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gerson Camata (PMDB)

(2)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

(3)

Alvaro Dias (PSDB)

(1)

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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
Marina Silva (PV)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(25)

(7,25,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(20)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,56,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(24)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)
Hélio Costa (PMDB)
VAGO

(38,47,48,49,53,59)

(38,55,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39,50,54,58)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(30,61)

1. Adelmir Santana (DEM)

(28)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(34)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

(1,29)
(3,31)

(9,27,44,46,51,52)

(4,16)

7. Mário Couto (PSDB)

(15)
(19)

PTB
Gim Argello

(6,35)

1. Sérgio Zambiasi

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,41)

1. Cristovam Buarque

(12,36,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. 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).
16. 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.
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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. 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).
29. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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).
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. 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).
41. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

42. 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).
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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. 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).
55. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
56. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(9)

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

(1)

2. VAGO

(5)

VAGO

(6,7,8,9)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)
Gilberto Goellner (DEM)

1. VAGO

(3)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(10)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. 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).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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 Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.3) 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) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (4)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6,12)
Instalação: 27/10/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva (PV)
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

2. Renato Casagrande (PSB)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano (PSDB)
Gilberto Goellner (DEM)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)
(13)

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 eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).
*. 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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5.4) 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: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2,11)
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)

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(8)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

(10)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).
*. 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.

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)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(21,53,59,61,64)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

(21)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

(3,23,48,49,57,65,67) (cedida ao PDT)

(24)

(20)

(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)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

VAGO

(35,43)

VAGO

(34,68,71,75)

(37,73)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)
4. Mão Santa (PSC)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,33)

José Agripino (DEM)

(2,25)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

(27)
(28,51,54,69,70)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. Adelmir Santana (DEM)

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62)

(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. 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).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(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): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1. Flávio Arns (PSDB)
José Nery (PSOL)

(1,2)

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO
Lúcia Vânia (PSDB)

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. 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).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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)

1. Aloizio Mercadante (PT)

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
VAGO

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,95)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

3. Hélio Costa (PMDB)

(64)

(6,76,77)

(2,94,96)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(48)

(19,24,63)
(10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(8,52)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,49)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

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)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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.

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)
3. Tasso Jereissati (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (PT)

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).

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

(16,66,68)
(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

Inácio Arruda (PC DO B)
João Ribeiro (PR)

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. VAGO

(23)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

6. VAGO

(21)

(19)

(24)

(22,82)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54)

(29,50,80,84)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. VAGO

Edison Lobão (PMDB)

(43,81,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(46)

(47,64)
(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34,87)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

1. Antonio Carlos Júnior (DEM)
2. Efraim Morais (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

5. Demóstenes Torres (DEM)
6. Cícero Lucena (PSDB)

João Tenório (PSDB)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(32)

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

(41,58)

(30)

(15)

(4)

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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
81. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
82. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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)
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)

1. Delcídio Amaral (PT)

(25)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,24)

3. Tião Viana (PT)

(26)

4. VAGO

(27)

(23,50)

(23,54)

(23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB)

(31,45,55,56)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,42)

2. Pedro Simon (PMDB)

(43)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,41)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(46)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(47)

(44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)

(34)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(36)

2. Jayme Campos (DEM)

(30,63)

(33,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(35)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(32)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(38)

(22)
(10,13,17,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,37)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,29)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(38)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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 Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. 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.
17. 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.
18. 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).
19. 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.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. 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 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.
27. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
28. Em 16.02.2009, 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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
32. 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.
33. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
43. 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).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
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 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)

(76)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
VAGO

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,63,67,70,75)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49)

(20,60,61,62,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,44,47,59,68,69,74)

Neuto De Conto (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(40,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(35,39)

(41,42)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

(26,77)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58,72,73)

(13,53,55,64,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,56)
(15)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque 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 Valdir Raupp 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.
76. 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).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

(10)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
João Tenório (PSDB)

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (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. 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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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).

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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: VAGO (65)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,70)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,44)

(22,52,54)
(19,47)

(19,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)
VAGO

1. Valter Pereira (PMDB)

(39,64,66)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,63)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(38)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,36)

4. VAGO

(40,45)

(8,9,35,42,48,59,60,67,68)

(2,53,56,58,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Agripino (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(30)

(3,25)

(6,12,24)
(26)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(28,69)

(27)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,46)

(5)

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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
43. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
65. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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)

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
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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: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

19/04/1995 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
30/06/1999 6ª Eleição Geral: 06/03/2007
27/06/2001 7ª Eleição Geral: 14/07/2009
13/03/2003

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

(3)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(16)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(15)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

VAGO

3. Mão Santa (PSC-PI)

(14)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(6)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

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)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 22/12/2009
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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador 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.
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. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador 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 Gilvam Borges, de acordo com o Requerimento nº 1712, de 2009, licencia-se, para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, pelo prazo de 121 dias, a partir de 22/12/2009.
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. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Demóstenes Torres (DEM/GO)
João Tenório (PSDB/AL)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
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: 05/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
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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) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

(6)

1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
6. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senador Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

4

1

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)2

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP)3

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 23.03.2010)
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1

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.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em Reunião
Ordinária realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação 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 vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
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SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 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
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
Maioria (PMDB)

PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM

EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
ROMEU TUMA (PTB/SP)

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
DR. ROSINHA (PT/PR)
GEORGE HILTON (PP/MG)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)

10

7

1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

14

5

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

15

(Atualizada em 22.03.2010)
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1

Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
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