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Ata da 92ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 8 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 14 minutos, e encerra-se às 11 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
Em primeiro lugar, quero comunicar que estamos
sendo visitados pelos alunos da Faculdade de Direito
de Santa Catarina (Univille).
Sejam bem-vindos!
Esta sessão se destina a ser a primeira sessão
de discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que trata da reforma do Código
de Processo Penal.
De acordo com o Regimento, art. 188, nós teremos uma sessão exclusivamente dedicada à discussão do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Até o presente instante, não há oradores inscritos. Peço aos oradores que desejam tratar da matéria
que se inscrevem na Mesa.
Vou anunciar a ementa.
Item único
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2009, de autoria do
Senador José Sarney, que reforma o Código
de Processo Penal.
Pareceres sob o nº 2.630, de 2009, e
334, de 2010, das Comissões:
– Temporária de Estudo da Reforma do
Código de Processo Penal, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável ao projeto, com
sugestões acolhidas, nos termos da Emenda
nº 1, da Comissão Temporária (Substitutivo),
que oferece; e pela rejeição dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93,
de 2004; 69 e 135, de 2005; 35 e 64, de 2006;
4, 35 e 98, de 2007; 8, 202 e 205, de 2008;
8, 127, 145 e 182, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado de nºs 248, de 2002; 437,
479, 486 e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365,
de 2004; 1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276
e 280, de 2006; 119, 149, 179, 212, 321, 335,
422 e 736, de 2007; 270, 327 e 420, de 2008;
239 e 257, de 2009; e 8, de 2010, anexados
à presente matéria;
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 1.694, de 2009), Relator, Senador Renato
Casagrande, favorável ao projeto, nos termos
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da Emenda nº 2 (Substitutivo), que oferece,
e pela rejeição das matérias correlatas anexadas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, presto
os seguintes esclarecimentos.
Foi criada a Comissão de Juristas, responsável
pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código
de Processo Penal, nos termos dos Requerimentos
nº 227, 751 e 797, de 2008, aprovados pelo Plenário
desta Casa e pelos Atos da Presidência nº 11, 17 e
18, de 2009.
A Comissão de Juristas concluiu os trabalhos com
a apresentação do Projeto de Lei do Senado nº 156, de
2009, que reforma o Código de Processo Penal.
Lido o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009,
na sessão de 22 de abril de 2009, foi criada a Comissão Temporária de Estudos da Reforma do Código
de Processo Penal, de acordo com o art. 374 do Regimento.
Na sessão do dia 15 de dezembro de 2009, foi
lido o Parecer ﬁnal, de nº 2.630, de 2009, da Comissão Temporária.
Na sessão do dia 17 de dezembro de 2009, foi
lido e aprovado o Requerimento nº 1.694, de 2009,
de audiência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Em 12 de abril de 2010, foi lido o Parecer nº
334, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação do projeto.
De acordo com o disposto no inciso XI do art. 374
do Regimento Interno, a matéria deverá ser debatida
durante três sessões deliberativas consecutivas, após
o que a discussão poderá ser encerrada mediante a
autorização do Plenário, a requerimento de Líder.
Antes de iniciarmos a discussão da matéria, esta
Presidência concederá a palavra ao Presidente e ao
Relator-Geral da Comissão Temporária. (Pausa.)
Na ausência do Presidente da Comissão Temporária, Senador Demóstenes Torres, concedo a palavra
ao Relator-Geral, Senador Renato Casagrande.
Pela ementa que acabo de ler, veriﬁca a Casa
o grande número de projetos e de ações foram apresentados em ambas as Casas do Congresso destinadas a esse ﬁm, qual seja, o de reforma do Código de
Processo Penal.
Assim, esta Casa realiza um trabalho ﬁnal, que
demorou muitos anos, após percorrer um longo e trabalhoso caminho no sentido de que o Senado ofereça
ao País essa contribuição importante e deﬁnitiva na
história da legislação brasileira.
Concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores, alunos de Santa Catarina aqui presentes,
professores, em primeiro lugar, quero dizer que estamos iniciando hoje a discussão da matéria. Espero que
consigamos fazer, Sr. Presidente, as outras sessões
de discussão amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira,
para que depois possamos marcar a primeira sessão
de votação da matéria.
É importante relembrar aos Srs. Senadores, até
porque já têm conhecimento, bem como aos que nos
acompanham, que esta é uma votação em dois turnos. Teremos a primeira votação e, depois, um turno
suplementar. Há modiﬁcações, alterações que vamos
fazer, Senador Augusto Botelho, que acontecerão entre a votação em primeiro turno, ou seja, na primeira
votação, e a votação em turno suplementar.
Então, esperamos, nesta semana, dar um passo
adiante neste debate, para que possamos consolidar
o projeto, que foi resultado da Comissão Externa de
Juristas, organizada por meio de um requerimento de
minha autoria, aprovado pela Casa, e pelo Senador
Garibaldi Alves Filho, Presidente da Casa em 2008.
Depois, o projeto foi entregue ao Senador Presidente,
José Sarney, autor do projeto. O projeto que estamos
discutindo é de autoria do Senador José Sarney, que
transformou o anteprojeto em projeto, através da sua
assinatura, da sua autoria. Foi aprovado na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça, depois diversas audiências públicas foram feitas
Brasil afora.
Estamos reformulando o Código de Processo Penal, que já sofreu alterações, Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior. O nosso Código de Processo Penal
é de 1941. Esse Código já sofreu algumas alterações,
mas ainda tem o espírito de 1941. São mais de setenta
anos do mesmo Código. Um Código que foi implantado por um decreto lei do Presidente Getúlio Vargas no
momento em que o nazismo e o fascismo eram muito
dominantes em termos de pensamento no mundo. E
nós ainda não havíamos conseguido organizar uma
reestruturação completa do Código de Processo Penal,
que acabou se transformando em uma peça, Senador
Geraldo Mesquita, da impunidade.
Hoje, o Código é um instrumento que bons advogados usam. Clientes que têm dinheiro pagam bons
advogados, e o processo, muitas vezes, vai para o inﬁnito, sem julgamento, daí a causa da criminalidade
e da impunidade. Quanto menor o risco da punição,
maior é a prática do crime, maior é o incentivo à prática do crime.
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Então, reformular o Código de Processo Penal,
para que nós possamos, mantendo o amplo direito de
defesa, que é um princípio constitucional, um princípio
de toda a democracia, dar agilidade e desburocratizar o
processo penal. Isso é, para nós, fundamental, Senador
Gerson Camata, que tem experiência nessa área.
Rapidamente, vou aqui citar os principais pontos
que norteiam este nosso relatório, que estamos discutindo a partir de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Casagrande, peço licença para interromper
V. Exª porque quero ressaltar o trabalho feito pelo coordenador, Ministro Hamilton Carvalhido, durante toda a
elaboração deste projeto que nós estamos discutindo.
É de justiça ressaltar o trabalho que ele realizou com
dedicação e com grande capacidade jurídica, cultura
e, ao mesmo tempo, espírito público. Acho que V. Exª
concorda com as minhas palavras, de forma que este
é o conhecimento do Senado Federal.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Concordo plenamente e transformo também as
palavras de V. Exª em minhas palavras.
O Ministro Hamilton Carvalhido é um animado
debatedor e estudioso do tema e nos ajudou muito
como Presidente da Comissão. O Procurador Eugênio
Pacelli também, como Relator, ajudou muito.
Eu quero, Presidente, então, antes de entrar aqui
nos itens, também fazer um registro fundamental. V.
Exª também, com base nessa experiência do Código
de Processo Penal, montou mais algumas comissões
de trabalho.
Hoje, pelo que estou convidado, V. Exª vai receber
a proposta da Comissão sobre o Código de Processo
Civil. Quero fazer este registro porque, se nós avançarmos nessas matérias, nós estaremos, sim, dando
uma grande e boa contribuição ao Brasil, reformulando,
dando agilidade, adequando, modernizando os principais instrumentos da legislação brasileira com relação
ao processo penal e com relação ao processo civil. São
dois temas fundamentais e importantes.
Quero parabenizar V. Exª por esta iniciativa.
E vai receber hoje? Está certa a informação? Vai
receber da Comissão, hoje, esse primeiro documento,
primeiro trabalho?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PA)
– Vou receber hoje o projeto elaborado pela comissão
designada, que tem como Presidente o Ministro Fux, e,
depois, naturalmente, na forma do Regimento, vamos
encaminhar ao Plenário para seguir a mesma tramitação que teve o Código de Processo Penal.
Quero também comunicar ao Plenário e a V.
Exª, que se refere ao assunto, que, da mesma maneira, constituí uma comissão encarregada de fazer a
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modiﬁcação do Código Eleitoral, de que o País tanto
necessita, dada a variedade de leis que tornaram um
verdadeiro caos a legislação eleitoral no Brasil. Essa
comissão já está constituída e vai começar a trabalhar
sob a Presidência do Ministro Toffoli.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Muito bem. Muito bem. Parabéns, Presidente.
Essa é a agenda que precisamos aqui no Senado.
Hoje, nosso Código do Processo Penal tem um
modelo que não estabelece um equilíbrio entre os
agentes do processo penal. Nós estamos estabelecendo um modelo acusatório que trabalha e aponta
para a imparcialidade do órgão julgador. Esse modelo
acusatório estabelece uma deﬁnição clara da atuação
de cada um dos sujeitos processuais. O juiz naturalmente julga, o promotor acusa, a polícia investiga e
os demais operadores do processo penal, como o assistente técnico e o defensor, têm suas funções bem
deﬁnidas. A gestão da prova cabe principalmente às
partes. Quem tem que produzir as provas são as partes.
O juiz não pode substituir o órgão acusador. Mas o juiz
pode sim, Senador Gerson Camata, atuar efetivamente, pois pode determinar diligências para esclarecer a
prova produzida. Ele não precisa ﬁcar só recebendo a
prova, o documento ou os indícios; ele pode também
atuar na hora em que tiver dúvidas com relação à prova produzida. Além disso, pode determinar, de ofício,
medidas cautelares na fase processual.
Uma questão também que nós alteramos é a tramitação do inquérito policial. Como é hoje a tramitação
do inquérito policial? O delegado é o presidente, ele
preside o inquérito. Assim que ele termina o inquérito, encaminha-o ao juiz – e chega o Senador Romeu
Tuma, que chegou e que também é um delegado militante, atuante, conhece o assunto e participou de
todos os nossos debates na Comissão Especial e na
Comissão de Justiça. O delegado recebe uma denúncia, abre o inquérito e preside o inquérito; terminado
o inquérito, ele manda para o juiz, que, por sua vez,
manda para o promotor; este, se quiser alguma coisa
a mais do delegado, manda para o juiz, que o devolve
ao delegado de novo. Então, há uma triangulação que,
às vezes, parece fácil quando a gente fala, mas que,
na prática, Senador Epitacio Cafeteira, demora duas
semanas, um mês. Às vezes não se tem um juiz, às
vezes não se tem um promotor, às vezes não se tem
um delegado, notadamente em comarcas menores,
em cidades menores.
O prazo para concluir o inquérito policial atual
é de 10 dias, quando o réu está preso, e de 30 dias
quando o réu está solto.
Ainda sobre a situação atual, lembro que os autos
são enviados ao juiz, e o juiz decide se os arquiva ou
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não; o juiz decide se quer ou não a prorrogação ainda
desse trabalho do inquérito.
O que nós estamos propondo? Estamos propondo
uma relação direta do delegado com o promotor. O juiz
entraria na hora do arquivamento, na hora de se pedir
alguma complementação, se for o caso; se alguma das
partes provocar o juiz, ele se pronuncia com relação ao
inquérito, mas quem vai presidir o inquérito é o delegado, que vai se relacionar diretamente com o promotor.
Não é preciso que haja a intermediação do juiz.
Então, o delegado pode requerer medidas cautelares ou probatórias ao juiz das garantias. O juiz vai
estar ali vigilante a todo o processo, mas sem precisar
ﬁcar num sistema de triangulação e numa burocracia
exagerada com relação à conclusão e à condução do
inquérito. O delegado realiza seu trabalho com imparcialidade e independência.
Prazo não mais de 10 dias; mas de 15 dias para
o réu preso – de 10 passa para 15 – e de 30 passa
para 90, quando o réu estiver solto, porque hoje esses
prazos, fatalmente ou geralmente, não são cumpridos
quando o réu está solto. Quando o réu está preso,
tem que cumprir porque o advogado do réu peticiona e estabelece vigilância com relação a esse prazo.
Então, 30 dias para réu solto é um prazo pequeno, e
os estudiosos da área acharam que se poderia levar
para 90 dias a conclusão do inquérito quando o réu
estiver solto.
Os autos são enviados ao Ministério Público após
a conclusão do inquérito. O juiz das garantias decide
sobre pedido de arquivamento ou não.
Se o inquérito não for concluído no prazo, o juiz
pode prorrogar por 15 dias quando o réu estiver preso
– por mais 15 dias. Então, 15 mais 15 são 30 dias. E,
quando o réu estiver solto, pode ser uma negociação
ali entre o juiz, o promotor e o delegado.
Nós estamos implantando e estabelecendo o juiz
das garantias, Sr. Presidente, que é o juiz que decide
sobre as medidas cautelares e probatórias no inquérito policial. É o responsável último pelo controle da
legalidade da investigação. É o juiz que vai cuidar da
investigação – quebra de sigilo telefônico, bancário –,
que vai cuidar da vigilância com relação ao inquérito.
É o juiz que vai estar vigilante com relação ao processo de investigação.
Por que isso? Primeiro, para dar agilidade. Nós
estamos querendo que haja agilidade no processo
penal. Será um juiz especializado em investigação,
como hoje há as centrais de inquéritos. Poderá haver juízes das garantias que sejam especializados no
processo de investigação, dando, com isso, agilidade
ao processo.
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Além do mais, ninguém vai se contaminar com
o processo. Muitas vezes o juiz participa da fase de
investigação, contamina-se com o processo e já começa a tomar lado no processo. Raramente acontece,
mas pode acontecer. Isso também aponta na direção
da imparcialidade.
Hoje, o juiz da investigação ﬁca vinculado ao
processo; é ele quem investiga ou que autoriza a investigação e os procedimentos da investigação, e é
ele quem vai julgar o processo.
Então, às vezes, as tarefas são demasiadas, são
exageradas, e não dá tempo, não há condições de o
juiz concluir o seu trabalho no tempo adequado. Às
vezes, o juiz, de fato, ﬁca contaminado com o processo de investigação.
Com a reforma, juiz das garantias não participa do
processo de julgamento – tem um impedimento. O juiz
das garantias intervirá apenas quando a investigação
atingir direitos fundamentais do investigado.
A vantagem é a especialização do juiz. Vamos
ter juízes especializados nessa área de investigação
e vamos ter imparcialidade. Como vamos fazer isso?
Vamos precisar de mais juízes. Como vamos fazer?
Não podemos desconhecer a realidade do Brasil.
Então, estamos deﬁnindo e propondo no nosso relatório
que a Lei de Organização Judiciária – cada Estado tem
a sua, a União a tem, os Estados a têm – vai deﬁnir a
regra; deﬁne a regra de como fazer. Vamos ter um juiz
das garantias na região norte do Estado, na região
noroeste, na região sul, na região metropolitana. Pode
haver alguns juízes especializados por região.
Então, cada Lei de Organização Judiciária vai deﬁnir. Teremos um prazo de implantação, de seis anos
nas comarcas com apenas um juiz, e de três anos nos
demais casos, onde há mais de um juiz.
Também, hoje, temos as medidas cautelares, que
são prisão, liberdade provisória e ﬁança. Hoje, numa
fase cautelar do processo, ainda numa fase pré-processual, o juiz decreta alguma sentença para quem
está sendo investigado: ou dá liberdade provisória, ou
decreta prisão, ou estabelece uma ﬁança – ele não tem
alternativa. Hoje é assim, e a ﬁança tem uma aplicação
muito pequena. A ﬁança hoje no Brasil é de um valor
praticamente irrisório, uma medida desmoralizada. Na
prática, o juiz só tem duas opções: é prender ou soltar
– não há outra opção.
Os presos provisórios no Brasil hoje, Senador
Marco Maciel, já são 30% dos presos. No Espírito
Santo, Senador Gerson Camata, nosso Estado, que
vive um desaﬁo no combate à criminalidade, os presos
provisórios chegam a 50%. Temos que fazer a inversão
desse ﬂuxo. Como é que se inverte isso?
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É preciso dar alternativas ao juiz que não seja
só a prisão ou só a liberdade. O juiz, às vezes, estabelece a liberdade para alguém, para um delinqüente, e ele não sabe, não tem segurança se deveria dar
liberdade provisória a ele – às vezes, manda para a
cadeia, para a detenção, para o centro de detenção
provisória, alguém que não tem certeza se deveria
mandar para lá.
Então, estamos dando aqui alternativas para o
juiz decidir de outra forma, como a ﬁança – daqui a
pouquinho vamos falar sobre ela; estamos aumentando
muito a ﬁança. Para quem não tem condições de pagar, a ﬁança não é uma medida, mas para quem tem
condição de pagar, pode ser uma medida, em delitos
até cinco anos. Estamos possibilitando o recolhimento
domiciliar, o monitoramento eletrônico, sobre o qual o
CNJ já até tomou uma decisão como conselho. Estamos
possibilitando a suspensão do exercício de uma função pública. Às vezes, um investigado, um denunciado
ocupa, ou alguém que foi preso em ﬂagrante, ocupa
uma função pública importante, e o juiz pode decretar
a perda dessa função pública. O juiz pode decretar de
forma cautelar a perda dessa função pública como medida até de proteção – não vai preso, mas pode perder
a função. Pode decretar a suspensão da atividade de
pessoa jurídica – às vezes, é uma empresa, o diretor
de uma empresa, o ainda a proibição de frequentar
determinados locais – às vezes, a prisão ou a possibilidade de prisão, de recolhimento, está relacionada
a um iminente ato violento em algum local, num bar,
num restaurante, numa residência, na residência de
uma ex-companheira, de um ex-companheiro. Então, a
proibição de frequentar determinados locais, a suspensão de habilitação, afastamento do lar, a proibição de
ausentar-se da comarca ou do País, comparecimento
periódico em juízo. Então, são diversas medidas que
não sejam só a liberdade ou só a prisão.
Só para V. Exªs terem uma ideia, em 2000, os
presos provisórios no Brasil eram 43.044; em 2009,
esse número chegou a 150 mil presos provisórios. Passamos de 43 mil para 150 mil, de 2000 até 2009 – o
número de presos provisórios subiu 247%. O número
de presos em regime fechado, em 2000, era de 100
mil, passou para 172 mil – subiu 72%.
Então, temos que prender quem precisa da prisão, mas também é preciso fazer com que a Justiça
possa funcionar mais rápido, que a Defensoria Pública
possa ter estrutura, para que estabeleçamos outras
formas de controle sobre esse indivíduo que não seja
só a liberdade ou que não seja só a prisão. Enquanto tem muita gente presa, que, às vezes, não deveria
estar, tem muita gente que está com liberdade na rua
e que deveria estar presa. Então, inverter esse ﬂuxo
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é fundamental e é importante para nós. São diversas
medidas que estamos aplicando.
A ﬁança, hoje, é de um até cem salários mínimos,
podendo esse valor ser multiplicado por dez. Quando
a pena é de até dois anos, é de um a cinco salários
mínimos; de dois a quatro anos, é de cinco a vinte; acima de quatro anos, é de vinte a cem, sendo que esses
valores, a critério do juiz, podem ser multiplicados por
dez. A ﬁança é assim hoje. Só que esse é um instrumento desmoralizado. Estou certo, Senador Romeu
Tuma? É um instrumento desmoralizado.
Nós estamos tentando recuperar a ﬁança. A ﬁança é uma medida cautelar que pode ser usada junto
com outra medida cautelar. Você pode decretar o monitoramento eletrônico, mas, dependendo do crime,
decretar também a ﬁança, ou você pode decretar só
a ﬁança. Ela pode ser aplicada junto com outra medida cautelar e se destina ao pagamento de custas e
indenização.
Ela está estabelecida e proposta da seguinte
forma.
Crimes com pena igual ou maior do que oito
anos: vai de um a duzentos salários mínimos – isso
daria R$102 mil. A critério do juiz, esse valor pode ser
aumentado até cem vezes, o que daria R$10,2 milhões
– isso para crimes cuja pena seja igual ou superior a
oito anos. Crimes com pena menor do que oito anos:
de um a cem. Então, seria até (valor máximo) R$51
mil, podendo esse valor ser aumentado até cem vezes,
o que daria R$5,1 milhões. Lógico que quem não tem
recursos tem o direito de apresentar as justiﬁcativas
e os documentos que comprovam sua incapacidade
ﬁnanceira. Mas nós estamos tentando recuperar a ﬁança como instrumento de medida cautelar.
Além disso, outras novidades estão previstas
no Código, como a indisponibilidade dos bens. Quem
está sendo investigado, quem está envolvido num processo penal hoje não pode ter seus bens tornados indisponíveis. Nós estamos permitindo que esses bens
possam ser tornados indisponíveis, que esses bens
não possam ser transferidos, alienados, até chegar
ao ﬁnal do processo.
Outra coisa: nós estamos permitindo a alienação
cautelar de bens, como acontece no crime de tráﬁco de
drogas – o traﬁcante Abadia teve seus bens leiloados
antes que o processo chegasse ao ﬁnal. Nós estamos
permitindo também que, no processo penal, os bens
possam ser alienados, porque, se não for assim, os
bens ﬁcam no pátio da delegacia ou no pátio determinado pela Justiça se deteriorando, o valor desses
bens são reduzidos, há prejuízo para quem é proprietário, há prejuízo para a sociedade, há prejuízo para
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quem foi usurpado desses bens. Nós, então, estamos
permitindo a alienação cautelar de bens.
Ainda no decorrer do processo: o sequestro de
bens e medidas de indisponibilidade poderão recair
sobre o patrimônio de laranjas. Muita gente transfere
bens para laranjas, numa operação clara para fugir
da pena. Então, o sequestro também pode atingir os
laranjas.
Direito da vítima. Nós estamos prevendo direitos
para a vítima, porque hoje só são previstos direitos para
quem está preso. Nós estamos prevendo direitos para
a vítima e para a família da vítima, que precisam ter
acesso a informações relativas ao processo; têm todo
o direito de assistência, de informação. A vítima tem
de ter direitos. O direito é do réu e da família do réu; o
direito é da vítima e da família da vítima também, senão acaba-se desequilibrando essa relação.
Por último, nós estamos fazendo uma mudança
nos recursos.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me
permite um aparte mais tarde?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Com prazer. Concluirei e passarei a palavra a V.
Exª – se V. Exª me permitir, Senador Sarney.
Nós estamos fazendo uma mudança nos recursos.
Hoje, em cada instância do processo, o advogado pode
fazer quantos embargos de declaração quiser, ﬁca a
critério do juiz achar se a medida é protelatória ou não.
Nós estamos permitindo um embargo de declaração
por instância, apenas um embargo de declaração por
instância, estamos limitando a questão de embargos:
uma única vez por instância.
Embargos infringentes: somente contra decisões de mérito que divirjam da sentença de primeira
instância.
Estamos fazendo algumas mudanças nos recursos que permitirão que o indivíduo, o réu, o indiciado
e o investigado possam ter todas as prerrogativas do
amplo direito de defesa, mas que, ao mesmo tempo,
impedirão que o processo penal seja transformado
numa novela mexicana longa e chorosa, que nunca
chega ao ﬁm.
Hoje, no processo penal – repito para terminar
do mesmo jeito que comecei –, quando se tem um
bom advogado, quando o cliente tem dinheiro, isso
não chega ao ﬁm nunca, e a chance de haver impunidade é maior quanto mais distante estiver o ﬁnal do
julgamento do momento do delito, do crime. Estando
mais perto, pode-se cometer injustiça, mas, estando
muito distante, a possibilidade de se cometer injustiça
é muito grande, porque a sociedade esquece o delito
e as repercussões desse delito.
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Então, acho que a reformulação deste Código
é uma grande oportunidade que temos, Presidente
Sarney. Esta primeira sessão que se realiza hoje é
histórica. Com a concordância de V. Exª, queremos
fazer outra amanhã e, depois, outra na quinta-feira,
para concluirmos. Depois, votamos na primeira sessão e fazemos a negociação para as alterações que
devem ser feitas na votação suplementar, como o Regimento permite.
Então, se V. Exª me permitir, ouvirei os Parlamentares que tiverem dúvidas com relação ao projeto.
Ouço o Senador Gerson Camata e, depois, o
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre Senador Renato Casagrande, quero, primeiro, cumprimentar o Presidente José Sarney e V. Exª. Cumprimento V.
Exª pelo esforço que vem fazendo durante este tempo
do seu mandato por essas mudanças fundamentais,
essenciais, de que o nosso Código de Processo Penal precisa. Cumprimento o Presidente José Sarney
por ter capitaneado, por vontade própria e com esforço próprio, essa luta e também por anunciar agora a
reforma do Código Eleitoral. Eu acho que, se V. Exªs
nada tivessem feito neste mandato, já mereceriam uma
coroa por essa luta em que V. Exªs se batem. Como
eu sou economista, às vezes pontuo mal na área da
advocacia – e V. Exª, que é engenheiro ﬂorestal, está
cuidando da ecologia penal...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Eu sou bacharel em direito também.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Bacharel em direito? Então, parabéns. V. Exª pode ser um
excelente defensor de um novo código ﬂorestal para
o País. Mas, primeiro, eu quero dizer que nós temos
de ser ousados – não vem ao caso, não cabe nesse
projeto –, mas teríamos de ter a ousadia de mesclar
os procuradores e os promotores concursados com
os eleitos pelo povo. Esses promotores e procuradores que são eleitos – isso ocorre em vários países do
mundo – têm de prestar contas à população que votou neles. Por isso, certamente, eles vão acionar mais,
futucar mais a Justiça para que ela seja mais célere.
A segunda: a existência também do delegado eleito.
A gente vê em ﬁlmes a ﬁgura do xerife eleito, que tem
de prestar contas à população. Ele não pode deixar a
polícia torturar, não pode deixar a polícia bater, não
pode deixar a polícia atirar, mas também não pode
deixar a polícia relaxar na hora dos inquéritos. Essas
são duas coisas muito importantes. Outra coisa importante – talvez já esteja aí – é fazer com que o rico
que esteja preso pague a hospedagem dele. O pobre
não, mas, se o rico for preso – em vários países é assim –, ele pagará para ﬁcar na prisão. Ele vai preso, é
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condenado, é ﬁxada uma diária e ele paga para ﬁcar
preso. É mais uma penalidade que se impõe a ele. E o
fundamental nisso tudo – acredito ser esse o objetivo
que tanto o Presidente José Sarney quanto V. Exª e a
Justiça perseguem – é evitar a novela mexicana dos
inquéritos. Precisamos reforçar a ação dos defensores
públicos, principalmente pensando nos mais pobres.
Sou uma vítima disso. Sou o único Senador aqui que
venceu uma ação contra um órgão de imprensa, que
foi condenado a me pagar R$75 mil por danos morais
e a me pedir desculpas. E o fez, só que demorou dezoito anos e nove meses. Não podem demorar dezoito
anos, essas coisas têm de ser mais rápidas. Imaginem
esses presos provisórios, que estão mofando nas cadeias. Às vezes, são inocentes, mas já permaneceram
presos o tempo correspondente à pena, três, quatro,
metade da vida. Nós temos de pensar nessa gente.
Acho que esse é o objetivo tanto de V. Exª quanto do
Presidente Sarney e, tenho certeza também, é o que
o Judiciário brasileiro persegue. Cumprimento-o pela
ousadia e pela coragem, porque o Brasil estava precisando desse trabalho tanto de V. Exª quanto do Presidente Sarney. Meus cumprimentos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Gerson Camata, por seus
registros, por seu apoio, por sua consideração.
Faço aqui também o registro da participação do
Senador Demóstenes Torres, que foi o Presidente da
Comissão Especial, cuja colaboração e ajuda registro
e agradeço.
Faço aqui o registro da importância do trabalho
que o Fabiano, como Consultor, desenvolveu. Aliás,
desenvolveu não, está desenvolvendo, pois ainda há
muitas tarefas, muito trabalho a fazer. O elogio é para
trabalhar mais, ouviu Fabiano? Registro também a
importância do trabalho da Sílvia, minha assessora,
que me ajudou muito.
Então, quero também fazer este agradecimento
por termos chegado ao ponto em que chegamos até
agora. Nós temos muita coisa para fazer ainda, mas
agradeço por toda a colaboração dada até este ponto
em que chegarmos.
Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu queria, a
exemplo do Senador Gerson Camata, cumprimentar
o Presidente José Sarney. Este é um ano de glória
para o Senado. V. Exª está colocando em discussão
três importantes códigos que irão nortear a vida do
brasileiro. Primeiro, o Código de Processo Penal, que
já vinha falecendo em vários segmentos – o Senador
Renato Casagrande e sua equipe, mais a Comissão
Especial nomeada por V. Exª, têm trabalhado intensamente para que se possa aprová-lo ainda este ano. V.
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Exª hoje deverá receber também o Código de Processo
Civil, que já foi concluído pelos juristas a quem V. Exª
solicitou acompanhamento. E hoje V. Exª anunciou a
comissão que vai cuidar do Código Eleitoral. Nós temos sofrido muito com esse Código Eleitoral, porque,
a cada ano que passa, a cada eleição, há mudanças,
o Tribunal solta uma nova resolução. Eu ouvi o próprio
Desembargador criticando isso, ou seja, que não há
regras permanentes às quais os candidatos possam
se adaptar. A cada ano são introduzidas modiﬁcações;
a cada eleição, modiﬁca-se o trabalho. V. Exª sabe da
admiração que tenho por seu trabalho, por sua dedicação. Fizemos visitas a vários Estados, com o Senador
Demóstenes comandando todas as reuniões, e nós
fomos acompanhando de perto as observações que
advogados, delegados, promotores e juízes ﬁzeram
durante essas audiências públicas. Acho que V. Exª
teve o cuidado de inserir as demandas no seu relatório. Eu deixaria no ar, talvez para a gente discutir um
pouquinho mais amanhã, o seguinte. Eu fui questionado por alguns Desembargadores e Juízes sobre o
habeas corpus...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Posso?
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Pois não.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Nem falei sobre o assunto aqui, mas quero dizer
que já nos comprometemos, numa audiência com a
Ordem dos Advogados do Brasil, com magistrados e
com outros operadores do Direito, a não tocar nesse
assunto de habeas corpus; vamos manter do jeito que
está hoje, sem alteração. Então, isso já foi objeto de
um compromisso ﬁrmado com a gente.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eles têm receio de que, havendo abuso, não seja possível pedir
um habeas corpus para fazer frente à situação. Então,
cumprimento V. Exª pela iniciativa, pois essa era uma
das preocupações que eu queria transmitir a V. Exª. E,
é claro, vamos ver um pouquinho mais o andamento,
com as emendas no caso do inquérito policial, que
depois possamos discutir com V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – As emendas serão avaliadas entre uma votação
e outra, como expliquei a V. Exª
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Por isso é que
eu digo: no segundo turno, conforme a Secretaria nos
informou, poderão ser trabalhadas as emendas. Cumprimento V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Parabéns a V.
Exª pela apresentação do relatório; parabéns ao Presidente Sarney pela iniciativa.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Então, nós resolvemos a questão do habeas
corpus para não deixar nenhuma margem de dúvida;
não queremos que qualquer direito seja cerceado neste trabalho que estamos fazendo. Achamos até que o
habeas corpus tem sido usado como instrumento protelatório, mas é melhor a gente pecar pelo excesso do
que restringir algum direito.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP. Intervenção fora
do microfone.) – Dando direito aos juízes de seguir o
que ele encontrou no processo e aceitar ou não.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Está certo. Então, nós resolvemos isso.
Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Prezado amigo, Senador Casagrande, antes de tudo,
quero parabenizá-lo pela persistência. Srs. Senadores, Sr. Presidente, nesta Casa, a gente costuma ver
algumas coisas brotarem e morrerem no nascedouro.
Algumas iniciativas, inclusive importantes e louváveis,
não vão adiante. V. Exª teve persistência, e esse é um
ponto que deve ser considerado. Tenho acompanhado
o trabalho de V. Exª, da Comissão, dos demais Senadores. Tenho conversando com V. Exª, mas aqui devo dizer
que tenho uma outra fonte – é chamada informação
privilegiada no bom sentido –, tenho uma companheira
que é sua assessora, minha colega na Procuradoria da
Fazenda Nacional, a Drª Sílvia. Acho que, neste momento, a Procuradoria está de parabéns na pessoa da
Drª Sílvia. Há pessoas aqui no Senado... A assessoria
que o acompanhou neste trabalho merece os nossos
parabéns e o nosso entusiasmo inclusive.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É verdade.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
São pessoas que estão ali trabalhando, às vezes na
sombra, e que são, em grande parte, responsáveis pelo
trabalho ﬁnal que a gente apresenta. Permita-me, pois,
parabenizar a Drª Sílvia, minha colega na Procuradoria
da Fazenda Nacional, pessoa absolutamente compenetrada, uma proﬁssional competentíssima. V. Exª está
de parabéns, inclusive, pela assessoria que tem.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Conversando com V. Exª e, sobretudo, com a Drª Sílvia,
tomei conhecimento de alterações muito importantes feitas na proposta que V. Exª apresenta. Eu destaco aqui,
por exemplo, a questão que V. Exª elencou há pouco:
o direito da vítima, sempre vilipendiado no processo
penal, sempre escanteado. V. Exª dá à luz esse direito. A vítima tem direito de acompanhar o processo de
forma, eu diria, até paritária com os demais elementos
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do processo. Quanto à ﬁança, Senador Casagrande,
V. Exª propõe uma alteração importantíssima: tornar
a ﬁança compatível com a gravidade do delito. V. Exª
assume a responsabilidade de tirar a ﬁança daquele
processo de desmoralização que é inato a ela.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Desmoralização, essa é a palavra.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Desmoralização total, algo que desmoraliza, inclusive,
o próprio processo. Por último, entre tantas alterações
substanciais, importantes, eu queria também destacar
uma que me chamou muito a atenção: a ação penal
privada. O processo penal não pode ser instrumento
de rixa de ninguém. A acusação, no processo penal,
não pode sair da esfera do Ministério Público, ele é o
órgão acusador. Então, quando a proposição que V. Exª
faz acaba com a ação penal privada e a torna, deﬁnitivamente, ação penal pública por excelência, mesmo
que condicionada a uma representação, o País inteiro
deve atentar para esse fato. Não se está suprimindo
direito de ninguém. Agora, quem quiser que a Justiça
criminal atue contra determinada pessoa que faça a
representação ao Ministério Público. Esse é o caminho
natural e deveria ter sido sempre assim. Portanto, resumindo o que não é possível resumir, mas apenas para
não tomar muito tempo, eu queria reiterar aqui meus
cumprimentos, meus parabéns pela iniciativa e, repito,
sobretudo pela persistência de V. Exª de pegar uma
tarefa como esta e levá-la adiante do começo ao ﬁm.
Estamos aqui hoje, na primeira sessão de discussão,
prestes a, quem sabe, dentro de poucos dias, votar
importantes alterações na área do Direito. V. Exª confessou agora que é bacharel em Direito. Isso, inclusive,
reforça o papel que V. Exª teve nesse processo todo. Os
instrumentos do Direito precisam ser constantemente
reavaliados, aperfeiçoados, Senador Casagrande. No
Direito, aquela história de algo que perdura por muito tempo ao longo dos anos, às vezes, não se aplica.
Um código como esse, que foi feito quando não existia Internet... Esse código foi feito quando não existia
Internet, quando não existia um monte de coisas. Então, a gente precisa reavaliá-lo de tempos em tempos
para considerar fatores novos, situações novas, que,
na época do seu advento, não existiam, não eram do
conhecimento de ninguém. Portanto, meus parabéns
pela iniciativa e – repito sem medo de me tornar cansativo – pela persistência e a coragem de terminar um
trabalho como esse.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Obrigado, Senador Geraldo Mesquita, pelo
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seu incentivo, pelo seu reconhecimento e pelo seu
registro.
A Drª Sílvia vai ﬁcar muito empolgada e cheia
com os elogios hoje, mas eu também repito os meus
elogios à Drª Sílvia, pela sua competência e pela sua
dedicação.
Obrigado, Senador Geraldo Mesquita.
Senador Roberto Cavalcanti e Senador Marco
Maciel. Pode ser, Senador Marco Maciel?
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Intervenção fora
do microfone.) – Pode sim.
O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Agradeço pela oportunidade do aparte. Na verdade, serei
bastante rápido. Eu gostaria, fundamentalmente, de
parabenizar o Senado Federal, nas pessoas do Presidente José Sarney e do Relator, Senador Casagrande.
É importantíssimo que estejamos, como estamos neste
momento, gerando fatos positivos. O Senado Federal
vem, há bastante tempo, sendo vítima de campanhas
que tentam minimizar o seu valor, tentam menosprezar
o trabalho que fazemos nesta Casa. Esta sessão é um
marco positivo, e a grande resposta que temos de dar
é exatamente por meio do nosso trabalho, pela seriedade com que se tratam os assuntos aqui no Senado
Federal. Na verdade, eu gostaria de fazer este registro
e também fazer uma referência no sentido de que a
mídia nacional hoje traz estampadas as preocupações
de determinados Ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito desta reforma, principalmente no tocante
ao tema habeas corpus. Eu gostaria de parabenizar o
Relator pela sua competência de já estar focado nesta preocupação e, dentro dessa sua preocupação, já
estar tentando, na verdade, corrigir, eventualmente,
alguns excessos que poderiam constar do texto inicial.
Estamos aqui para discutir. Esta é a primeira sessão
de discussão. Então, na verdade, parabenizo o Senado
Federal por esta sessão. Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti, pela
palavra.
Passo a palavra ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão
do aparteante.) – Nobre Senador Casagrande, eu
gostaria, inicialmente, a exemplo do que já se disse
nesta sessão a respeito do desempenho de V. Exª, de
aproveitar o momento para expor quão importante é
fazermos a atualização dos nossos Códigos, enﬁm,
contribuirmos para aprimorar as nossas instituições.
Estou cada vez mais certo de que o Brasil vive um
momento de grande estabilidade institucional, mas é
primordial ter presente a necessidade de consolidar
as instituições. Norberto Bobbio, num dos seus livros,
intitulado Entre Duas Repúblicas, chamava a atenção
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para o fato de que as pessoas são o que são, com
suas virtudes, seus defeitos; porém, as instituições são
mais importantes porque as pessoas passam, mas as
instituições ﬁcam. Portanto, devemos ter a consciência
da necessidade de fortalecer as instituições, fazê-las
mais fortes para que consigamos melhorar os níveis de
governabilidade do País. O Brasil ainda tem um déﬁcit
de governabilidade, uma vez que não consegue atender às demandas da sociedade como um todo. Isso
gera o que os economistas com frequência chamam
de insegurança jurídica. De certa forma, isso é uma
constatação que fazemos no nosso dia a dia, a cada
dia. Por isso, cumprimento V. Exª por dar contribuição
notável nesse campo, e reﬁro-me especiﬁcamente ao
Código de Processo Penal. V. Exª tem trabalhado em
outras searas voltadas também para a questão do fortalecimento institucional do País. Acho que estamos,
portanto, vivendo aqui, no Senado, um bom momento,
já que, sob a Presidência do Presidente José Sarney,
estamos avançando neste que é um território sáfaro,
mas que convém nele investir. Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Marco Maciel.
Sr. Presidente, portanto, vou concluir minha participação, apresentando o relatório.
O Código de Processo Penal, Sr. Presidente, V.
Exª que o conhece muito mais do que eu e do que muitos aqui, é o principal instrumento de que dispomos no
combate à criminalidade.
O combate à criminalidade hoje, no Brasil e no
mundo, é o nosso principal desaﬁo, desaﬁo do meu Estado do Espírito Santo; certamente, do Estado do Amapá, que o senhor representa; certamente, do Estado
do Maranhão, de que a ﬁlha de V. Exª é Governadora;
do Estado de São Paulo; do Estado do Rio de Janeiro,
que enfrenta, com muita intensidade, a criminalidade.
E nós temos diversas formas de enfrentar a criminalidade. Para que a gente possa enfrentá-la com eﬁciência, ter uma boa legislação é fundamental. Então, nós
estamos aqui imbuídos disso, determinados a ter uma
boa legislação que permita que a Justiça seja feita por
meio da redução da impunidade. Acho que este é nosso
objetivo no debate que nós estamos fazendo.
Eu sei, como muitos dos que estão aqui sabem
ou todos os que estão aqui sabem, que o trabalho de
combate à criminalidade se faz de forma integrada.
Integrada com ações na área de segurança pública,
com ações na área de educação, de cultura, de esporte, de qualiﬁcação proﬁssional, de lazer. Mas, para
tudo isso funcionar, tem de ter a possibilidade de punir quem tem responsabilidade, tem de ter a possibilidade de punir quem comete um delito, quem comete
um crime. E, para punir, nós temos de caminhar na
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direção do aperfeiçoamento da nossa legislação. É
nessa direção e nesse sentido que eu trabalhei, ﬁz e
apresentei o relatório.
Declaro, então, Sr. Presidente, o voto.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009,
na forma do substitutivo ao ﬁnal apresentado, e, considerando as transferências sobre as demais proposições anexadas; pela rejeição dos Projetos de Lei da
Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93, de 2004; 69 e
135, de 2005; 35 e 64, de 2006; 4, 35 e 98, de 2007;
8, 202 e 205, de 2008; 8, 127, 145 e 182, de 2009; e
dos Projetos de Lei do Senado nºs 248, de 2002; 437,
479, 486 e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365, de 2004;
1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276 e 280, de 2006;
119, 149, 179, 212, 321, 335, 422 e 736, de 2007; 270,
327 e 420, de 2008; 239 e 257, de 2009; e de nº 8, de
2010; pelo acolhimento das Emendas nºs 5, do Senador
Demóstenes Torres; 21, do Senador Pedro Simon; e
35 do Senador Flexa Ribeiro; pelo acolhimento parcial
das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7 e 9, do Senador Demóstenes Torres; 30, 37 e 42, do Senador Flexa Ribeiro,
com os ajustes técnicos e redacionais levados a efeito
no substitutivo apresentado a seguir; e pela rejeição
das Emendas nºs 6, 8 e 10, do Senador Demóstenes
Torres; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23,
do Senador Pedro Simon; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 e 44, do Senador
Flexa Ribeiro; 45, da Senadora Serys Slhessarenko; e
nº 46, do Senador Jayme Campos.
Todas as alterações no texto original do PLS nº
156, de 2009, foram reunidas no substitutivo já apresentado, resumidamente, a todos os Senadores e a V.
Exª, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de V. Exª deixar a tribuna, eu desejaria fazer
pequenas considerações para não ter de descer para
aparteá-lo.
Uma vez mais, como todos os colegas o ﬁzeram, ressalto o trabalho que foi feito sob a direção de
V. Exª na elaboração do Código de Processo Penal,
bem como o empenho de todas as pessoas que tomaram parte nesse trabalho, um trabalho de consolidação das diversas contribuições que chegaram à
Casa nesse sentido.
Rui Barbosa dizia que “sem o Direito não há salvação”; e, realmente, foi o Direito que assegurou a convivência das sociedades. Sem ele, seria impossível que
a humanidade vivesse em harmonia. O Direito criou as
instituições e as mantém permanentemente.
Esse é um trabalho de homem público que necessita de espírito público, de vez que ele, na reali-
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dade, não produz nenhum resultado imediato; é um
trabalho feito realmente para o futuro, e o futuro não
é o dia de amanhã. O futuro visa à eternidade, permanentemente.
Mas, como as sociedades mudam, o Direito também tem mudado e tem se adaptado desde o primeiro texto que se conhece, o Código de Hamurabi, que
tratava do Direito Penal – foi o primeiro – além das
instituições que foram criadas. Mas, diariamente, nós
temos que adaptar e, evidentemente, hoje, com as novas mídias, nós temos que atualizar os nossos Códigos
para que eles possam servir à sociedade.
Um fato aqui levantado é relativo aos direitos
individuais, em especial as preocupações sobre o
habeas corpus. Eu concordo com V. Exª – e foi bom
o esclarecimento prestado – em mantermos aqui, no
projeto, o que já existe no Código de Processo Penal,
uma vez que nós não desejamos, de maneira alguma,
fazer nenhuma restrição de direito.
Pelo contrário, nós estamos numa fase de expansão da cidadania, de garantias do cidadão, e nós não
podemos criar nenhuma lei que possa signiﬁcar restrição a essas garantias, a esses direitos, sob a alegação
da celeridade. Evidentemente que a instituição é muito
maior do que o tempo. Em matéria de direito criminal,
muitas vezes, o que devemos evitar é cometer erros,
como ocorreu com alguns casos históricos, bastando
citar o ícone de todos eles, que é o caso Dreyfus, no
qual cometemos erros judiciais extraordinários.
Confesso a V. Exª que, na semana passada, peguei o feriado que tivemos, bem como os outros dias,
para reler toda a parte do projeto agora apresentado,
do Código de Processo, e confesso que achei um trabalho bem feito, sobretudo de linguagem fácil, acessível, que não vai gerar a polêmica que gerou o Código
Civil entre Rui Barbosa e o Professor Carneiro Ribeiro, da réplica e a tréplica em matéria que determinou
que Rui Barbosa escrevesse 123 páginas só sobre a
vírgula, na discussão que ele teve sobre a linguagem
do Código, que, quase sempre, é uma das coisas importantes, porque nessas deﬁnições, na interpretação,
evidentemente, as palavras têm um peso extraordinário, porque vão ser o instrumento do julgador, que é
obrigado a se restringir à lei.
Sobre os direitos da vítima, aludidos pelo nosso
Senador Geraldo Mesquita, quero dizer que apresentei aqui nesta Casa, há alguns anos, um projeto de lei,
pioneiro no Brasil, sobre os direitos da vítima, porque
somos um dos poucos países que não têm legislação
sobre os direitos das vítimas.
Nós nos preocupamos muito em proteger o direito
dos criminosos, assegurar-lhes ampla defesa acerca
do que devem ter. Além disso, a nossa Constituição
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chega ao exagero de, na hora de prender, apresentar,
pedir documentos e dizer aquilo que o Estado lhes vai
assegurar, coisas que jamais existiram e que ﬁcaram
somente no texto legal. São aquelas leis que, no Brasil, se diz que não pegaram. Mas, quanto às vítimas,
não temos, de maneira alguma, legislação nenhuma
de proteção; na realidade, o que vemos são essas
mães que perderam ﬁlhos, parentes, totalmente abandonadas, e as vítimas apenas tendo o conforto da sua
lembrança das pessoas que são objeto desses crimes,
não só crimes de homicídio, como também muitos outros que existem.
Agora, eu quero lembrar que tudo isso que estamos fazendo tem que ter, no Código de Processo
Penal, uma correspondência a respeito do sistema
carcerário brasileiro. Não adianta só prender quando,
na realidade, nós temos apenas uma capacidade de
20% de lotação para as pessoas que são condenadas
no País. A gente fala muito em impunidade, fala muito
na necessidade de prender, mas estamos vendo que
as prisões se transformaram, no Brasil, em escolas
de delinquência, em núcleos, em bunkers onde se formam as cabeças do crime organizado, do banditismo
mais soﬁsticado.
Então, se se faz um esforço tremendo a respeito
da modernização do Código Penal, evidentemente que
isso tem de corresponder a um esforço do Executivo
de adaptar o sistema carcerário de modo que ele possa receber a população carcerária, porque, sem isso,
as queixas, as lamentações de impunidade caem, na
realidade, no vazio, porque o Estado permanece sem
condições de fazer com que as prisões sejam centros
de regeneração, e não centros de formação do crime.
Eu acho que nós temos de, concomitantemente com
essas providências, despertar o Poder Executivo para
isso, despertar a consciência nacional, despertar todas
as pessoas responsáveis por isso, porque o sistema
penitenciário brasileiro é execrável, ele é, realmente,
uma das coisas mais lamentáveis que podemos ter no
Brasil. As cenas que diariamente presenciamos chocam
a humanidade. Os seres humanos ﬁcam feridos com o
que veem que ocorre nas prisões brasileiras.
Assim, esse trabalho é de grande mérito. V. Exª
está participando de um trabalho de grande mérito.
Vejo ali o Senador Demóstenes, que também foi uma
peça importante durante esse trabalho; sempre tínhamos a oportunidade de conversar a respeito do projeto,
e ele sempre presente, querendo ser eﬁciente, cada
vez mais, na celeridade da tramitação do projeto, de
modo que esta Legislatura possa dar ao País a modernização dessa legislação no que se refere ao Direito
Penal, ao Direito Processual Civil, como também ao
Código Eleitoral.
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Quero, ﬁnalmente, registrar a presença aqui, na
nossa sessão, assistindo ao debate desse assunto
bem diferente do deles, de trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros. Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
A V. Exª e a todos os que colaboraram com V. Exª,
uma vez mais, os cumprimentos e os agradecimentos
da Mesa, em nome do Senado Federal.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer alguns registros.
O primeiro registro é com relação ao Senador
Demóstenes Torres. Já o havia feito sem a presença
dele. Quero, de novo, fazer esse registro para agradecer
toda a atenção e a atuação do Senador Demóstenes
Torres com relação à condução desse trabalho, que
vemos aqui agora. Ele vai nos ajudar muito ainda com
o seu conhecimento até o ﬁnal da votação dessa matéria aqui no Senado, no plenário. Obrigado, Senador
Demóstenes Torres.
Sr. Presidente, há mais dois registros. Primeiro,
quero falar da necessidade de nós, legisladores, sermos simples em nossa escrita, na elaboração de nossas peças, para que todos possam compreender com
mais facilidade, para que todos possamos ter clareza
daquilo que a legislação quer dizer. Então, quero só
reforçar as palavras de V. Exª.
Quero também concordar com o passivo que nós
temos de investimentos no sistema carcerário. Ficamos
muito tempo sem investir no sistema carcerário. A nossa
legislação é uma legislação rigorosa, que leva à prisão.
Para ter prisão, é preciso haver sustentação.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Senador Casagrande...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Ficamos muito tempo sem os investimentos
necessários no sistema carcerário brasileiro. Então,
apenas estou concordando com V. Exª.
Antes de concluir, Sr. Presidente, quero passar
a palavra ao Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Quero, primeiro, parabenizá-lo como Relator. V. Exª fez um
trabalho belíssimo. Antes, o Senador Sarney constituiu
uma comissão de notáveis, presidida pelo Ministro do
Superior Tribunal de Justiça Hamilton Carvalhido. Ouvi
algumas críticas de que esse projeto não foi debatido.
Há dois anos estamos fazendo audiências públicas no
Brasil inteiro, na USP, em São Paulo; no Rio de Janeiro,
em Goiás, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul,
em Pernambuco. Quantas audiências públicas não ﬁzemos aqui? É algo que realmente interessa ao País,
é a celeridade de tudo. É, por exemplo, a questão do
habeas corpus, da simpliﬁcação do habeas corpus.
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Hoje, no Brasil, o habeas corpus é remédio para tudo
e não pode ser assim. O habeas corpus tem de voltar
para o que o mundo o consagrou: evitar a prisão ilegal
e suspender a prisão ilegal, ou seja, evitar que haja
uma prisão ilegal e permitir que aquele que está preso
ilegalmente possa ser solto. Agora, no Brasil, se tranca ação penal, tem recurso de habeas corpus, é uma
loucura! A quantidade de recursos no País, o processo
não acaba... Mas eu terei oportunidade de falar sobre
isso. Teremos três sessões de discussão. Na semana
que vem, devemos votar o substitutivo e aprovar o
substitutivo. Depois, tem turno suplementar e virá, aí,
a oportunidade de apresentação de emendas.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Isso.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Ainda
hoje, eu recebo, e V. Exª também deve receber ou já
recebeu, delegação do Supremo Tribunal Federal, da
Polícia Federal, do Ministério Público. Todo mundo,
ainda, querendo participar, e isso é muito bom. Isso é
ótimo! Quer dizer, a Comissão Especial ainda vai opinar novamente, tendo V. Exª como Relator, em cima
dessas emendas. Provavelmente, alguém ainda vai
requerer que a CCJ dê uma última vista, mas o fato é
que nós estamos entregando ao País um diploma moderno, ágil, que vai, sim, propiciar que o Brasil veja e
encare o julgamento de uma forma mais rápida, mais
eﬁciente, buscando recursos de tecnologia, buscando
fazer com que o processo acabe. Veja só essa inovação de limitar o embargo de declaração a um por grau
de jurisdição.
Hoje, no STJ e no Supremo, nós chegamos a
ver o seguinte feito: embargo de declaração em embargo infringente, embargo de declaração em embargo regimental, embargo de divergência, embargo de
declaração...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Embargo do embargo.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – E aí
vai, a coisa não acaba!
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Então,
estamos dando um ﬁm com o projeto, acabando, por
exemplo, com os recursos procrastinatórios. Veja bem,
Presidente Sarney, hoje, alguém recorre ao Superior
Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal
com a intenção de enrolar. Um dispositivo único está
dizendo o seguinte: suspende-se a prescrição quando
alguém recorrer para o Supremo Tribunal Federal ou
para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque,
aí, o recurso é efetivo, é para valer. Ninguém vai querer
ganhar tempo se esse tempo não vai correr a favor dele.

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, são situações que o Código novo, efetivamente,
consagra. Amanhã, teremos uma discussão na CCJC,
uma nova iniciativa de V. Exª, que nomeou o Ministro
Luiz Fux. V. Exª também designou uma Comissão para
fazer a reforma eleitoral, em pleno período eleitoral,
presidida pelo Ministro Toffoli. Acredito que V. Exª vai
instalar logo essa Comissão, também – é algo extraordinário. E mais: ouvi V. Exª, Senador Sarney, dizendo
que pretende, também, fazer uma reforma na Lei de
Execução Penal do Brasil, e nós precisamos disso,
mesmo. Poderíamos aproveitar esse resto de Legislatura, constituir essa Comissão, para que os anseios
da sociedade, quanto ao cumprimento de pena... Crime organizado: como essa pessoa vai cumprir pena?
Hoje, temos um padrão de cumprimento de pena no
Brasil e não pode ser assim. Quem pertence ao crime
organizado tem de ter um tipo de cadeia para ele; quem
cometeu crime hediondo, outro; quem é reincidente,
outro; quem é primário, outro. Há aqueles que nem
precisam ir para a cadeia. A progressão com um sexto
da pena, no Brasil, é algo ridículo. Um sexto da pena!
Em um homicídio simples, alguém que é condenado
a 18 anos ﬁca três anos, a cada três dias que trabalha
ainda desconta um dia, e ainda tem outros benefícios.
Não é raro alguém que mata outro sair da cadeia com
um ano e meio. Quer dizer, isso é uma loucura. Por
isso, o Brasil é campeão mundial de homicídios. Estatística deplorável! Vim aqui agradecer a V. Exª, Sr.
Presidente, parabenizá-lo pela iniciativa louvável. O
Senador Renato Casagrande foi um grande Relator,
é ainda um grande Relator, homem disposto a ouvir,
disposto a estudar, disposto a fazer as modiﬁcações
necessárias. Por ﬁm, eu quero registrar uma nota triste
para o Brasil: o falecimento do pintor, do escultor Antônio Poteiro, em Goiás, aos 84 anos. Talvez ele seja
o maior primitivista da história do Brasil e rivaliza-se,
com certeza, com João Antônio da Silva, mas a história
vai dizer isso. Trata-se de uma ﬁgura muito respeitada
mundo afora. Saio daqui, agora, para ir ao seu velório
e deixo, aqui, todo o meu sentimento, porque, além de
tudo, eu era amigo pessoal dele, gostava muito dele
e ele gostava muito de mim. Tive a oportunidade de,
quando participei do Governo do Estado de Goiás,
chamá-lo para participar de alguns eventos, como,
por exemplo, Goiás contra o Crime, para o qual ele
doou a sua tela e não cobrou nada. Poteiro fala por si
só. Então, registro, para consternação do País, o falecimento do nosso querido Antônio Poteiro. Agradeço
a V. Exª. Nós vamos ter oportunidade de discutir mais
amiúde esses temas, mas eu gostaria de fazer coro
com V. Exª: talvez seja a hora, também, de constituir
uma comissão para fazer a reforma da Lei de Execução Penal e, também aproveitando este interregno – V.
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Exª já constituiu a comissão –, de apenas colocar para
trabalhar a Comissão Eleitoral presidida pelo Ministro
Toffoli. Parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado. Eu queria só, se V. Exª me permitir, dizer
que o Senador Demóstenes tratou de um assunto
sobre o qual é preciso que a Nação ﬁque esclarecida. Muitas vezes, nós ouvimos aqui, nas sessões, as
pessoas dizerem: “Ah, mas não se pode resolver uma
questão tão grave no espaço de duas ou três horas
da sessão”. Na realidade, quando se chega aqui, na
sessão ﬁnal, ...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Já tem anos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... é o resultado de anos de trabalho, de milhares de
horas de trabalho e de dedicação de Senadores, de
seus assessores e das pessoas da sociedade que participam da elaboração desses projetos de lei e que se
interessam por eles. Por exemplo, neste assunto que
estamos discutindo, no seu parecer, a primeira lei que
V. Exª revoga é de 2002.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– De 2002, são mais de cem projetos apresentados
aqui, discutidos e que nós conseguimos, agora, consolidar para que sejam aquilo que, realmente, signiﬁque
um código, que é justamente essa consolidação que
está sendo feita.
Quer dizer, isso não é um trabalho que... Ninguém
pode chegar e dizer que se está discutindo agora, que
é uma coisa que não foi discutida. Pelo contrário, foi
discutida exaustivamente! Há projetos de lei, aqui, que
têm mais de 20 anos, e quase sempre os projetos de
código não andam. Este trabalho está sendo feito: de
tocar, para que eles possam chegar ao ﬁm e ter resultado, como é o que V. Exª está presidindo nessa
Comissão, como V. Exª tem feito.
Como V. Exª disse, mesmo assim, com esses anos
todos de estudo, a gente sempre encontra algumas lacunas, algumas coisas que precisam ser modiﬁcadas.
Eu mesmo vou apresentar algumas emendas.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Ótimo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Durante o tempo que li, sendo autor do projeto... Com
o tempo, a gente vai lendo e relendo, e vai podendo
modiﬁcar aqui e ali, pensando que está modiﬁcando
para melhor. Como somos uma Casa de Colegiado,
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somos um Colegiado e esse Colegiado tem grandes
homens, que são grandes conhecedores dos assuntos, às vezes uma sugestão da gente ou é aceita ou,
ao mesmo tempo, somos convencidos de que não
deve ser feita. Mas não se pode acusar de falta de
discussão. Ao contrário, se a comunidade jurídica não
se manifestou foi porque não quis se manifestar, porque esse projeto foi aberto. Audiências públicas que
V. Exª realizou...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Muitas!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muitas! V. Exª mesmo citou: aqui, em outros lugares
do Brasil para onde ela se deslocou, todos que foram
convocados. Os melhores e mais conhecidos juristas
do Brasil nesse setor foram ouvidos, então, essa é uma
coisa que nós não podemos... Só devemos alertar o
povo brasileiro para quando ele ouvir: “Não foi discutido, estão discutindo agora.”. Não. Isso é resultado de
um trabalho longo, dedicado, que foi feito pelos Srs.
Senadores e que tem V. Exª como expressão desse
trabalho.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Sarney. Queria também me
colocar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu queria também dizer ao Senador Demóstenes que
o anúncio que S. Exª fez da morte do Poteiro é realmente uma perda extraordinária. O Brasil ﬁca menor
com a perda do grande artista que ele foi. Eu mesmo
tenho a felicidade de ter em minha casa a via sacra
feita pelo Poteiro. São treze quadros de uma ingenuidade, mas, ao mesmo tempo, nessa ingenuidade, que
ele colocava na sua pintura através das cores, nesta
obra especialmente, ele coloca aquilo que é o substrato da paixão: que é a dor e o martírio.
Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Senador Sarney, coloco-me à disposição de V.
Exª para que possamos dar sequência à estruturação
desse arcabouço legal, que tem o objetivo claro de aperfeiçoar os instrumentos de combate à criminalidade.
Acho que é esse o desaﬁo que temos hoje no Brasil,
repito, e que será e deve ser enfrentado por diversos
ângulos, mas o aperfeiçoamento legal é uma vertente
importante que temos de cuidar aqui no Senado.
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Sr. Presidente, queria combinar e ajustar com V.
Exª: poderíamos amanhã, como ﬁzemos essa sessão
de hoje de apresentação do relatório, se V. Exª concordar, poderemos fazer, amanhã, duas sessões, se
for possível, às 9 horas ou às 10 horas, e depois outra
posteriormente. Não sei se é possível. Talvez na quintafeira tenhamos mais diﬁculdade em fazê-la. Então, se
a gente pudesse concluir a discussão nesta semana
já poderíamos, na quarta-feira que vem, marcarmos
a primeira votação.
A segunda votação é que vai ser a mais importante, porque é entre uma e outra que vamos ter mudanças. Se V. Exª concordar, poderia designar à Assessoria que pudesse ajustar, se houver necessidade,
a possibilidade de fazermos duas sessões amanhã,
quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Acho que é desnecessário, porque as três sessões
nós as faremos nesta semana e, na outra, iniciaremos
a votação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Então, faríamos uma sessão amanhã e outra
na quinta?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Faremos uma amanhã e outra na quinta-feira, totalizando as três sessões previstas no Regimento. E, em
seguida, faremos a sessão de votação em primeiro
turno e vamos votar no turno suplementar, quando
serão apresentadas emendas, que serão estudadas
e, posteriormente, votaremos deﬁnitivamente.
A verdade é que começamos o trabalho ﬁnal e
devemos louvar agora por concluirmos a nossa tarefa;
tarefa a que V. Exª tanto se dedicou.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Presidente Sarney. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo mais oradores, e concluídos os objetivos desta sessão, a matéria terá prosseguimento na
sessão deliberativa extraordinária de amanhã, 9 de
junho, às 10 horas.
Agradeço às Srªs e aos Srs. Senadores e a todos
que assistiram a esta nossa sessão.
Declaro encerrada a sessão, mantendo a sessão
de amanhã com a Ordem do Dia anunciada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11h33min.)
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Ata da 93ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 8 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Romeu Tuma,
Valdir Raupp e Roberto Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 21 horas e 50 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 8 de junho de 2010.
O painel do plenário acusa a presença de 46 Senadoras e Senadores na Casa.
Há número regimental. Portanto, declaramos
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Estamos vivendo a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Em 8 de junho de 2010,
terça-feira.
A 92ª Sessão Deliberativa Extraordinária (art. 374,
IX, do Regimento Interno) aconteceu pela manhã.
Agora, depois de termos tido a 92ª Sessão, que foi
pela manhã, às 10 horas, o plenário do Senado da República vai viver a 93ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
53ª Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 645, de 2009
(nº 1.338/2008, na Câmara dos Deputados, que
aprova o ato que outorga permissão à Aquidauana Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Cacaulândia, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 890, de 2009
(nº 1.762/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Proeves
Promoções em Eventos Sociais para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itabuna, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 971, de 2009 (nº
1.857/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação e
Movimento Comunitário Beneﬁcente Cultural Rádio
Itapebi FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapebi, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 982, de 2009
(nº 2.314/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
Gurupá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Amontada, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.012, de 2009 (nº
1.875/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede União de
Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar servi-
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ço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.013, de 2009 (nº
1.877/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Eunápolis
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Eunápolis, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2010 (nº
1.948/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Platinense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
Antônio da Platina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2010 (nº
1.863/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade dos Amigos de Ocara para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ocara,
Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2010 (nº
1.818/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Altônia para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Altônia,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2010 (nº
302/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Palmital, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 54 de 2010 (nº
1.486/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Cincão para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Londrina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2010 (nº
1.841/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária Nova Onda Aratibense
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2010
(nº 1.851/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária de Lindóia – SP para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lindóia, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2010
(nº 1.854/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Francisco João Júlio Hall para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ita, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de 2010 (nº
1.890/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Capoeiras, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 2010
(nº 1.898/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária do Imirim para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2010
(nº 1.909/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimento Social de Nova Alvorada – Acodesna para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 2010
(nº 1.914/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundalivre – Fundação Comunitária Antena Livre para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Uruará, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2010
(nº 1.931/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília de
Comunicações para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Imbituba – Vila
Mirim, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2010
(nº 1.942/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação de Buritis para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Buritis, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2010
(nº 1.978/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à SBC
– Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Chaves, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2010
(nº 1.979/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Três Colinas Ltda. para explorar serviço
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de radiofusão sonora em frequência modulada
na cidade de Franca, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2010
(nº 1.981/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Everest para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2010 (nº
1.988/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Gentilense – Ascarge para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2010 (nº
1.991/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Boa Vista do Incra – ICBVI para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa
Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2010
(nº 2.055/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural do Oiapoque – Ascoque para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Oiapoque, Estado do Amapá; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2010 (nº
1.554/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Rádio Comunitária de Sooretama/ES para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sooretama, Estado do Espírito Santo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto
de Lei da Câmara nº 21, de 2010 (nº 5.234/2009, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar 3 (três)
aeronaves T-27 Tucano à República do Paraguai.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que foi deferido, nos
termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, o Requerimento
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nº 575, de 2010, do Senador Marco Maciel, que solicita
a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 47 e 72, de 2007. Deferido o Requerimento,
as matérias passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 638, de 2010, na origem,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão nº 1.124, de 2010, referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos provenientes da operação
de crédito externo autorizada pela Resolução nº 1, de
2010, do Senado Federal (TC 005.019/2010-9).
O Aviso, anexado ao processado da Resolução nº
1, de 2010, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 638-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 19 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 228/SF, de 1º-3-2010,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
005.019/2010-9, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 19-5-2010, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência ao Ofício nº 69, de 2010, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, lido na sessão do dia 7 do corrente, a
Presidência comunica a aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 175
e 364, de 2010.
Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, ﬁca aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência recebeu do Senhor Presidente da
República as Mensagens n°s 48, de 2010-CN (nº
286, de 2010, na origem) e 49, de 2010-CN (nº 287,
de 2010, na origem), encaminhando, respectivamente, os seguintes projetos de lei do Congresso
Nacional:
– Projeto de Lei nº 18, de 2010-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte, crédito especial no valor de R$
554.400.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro
milhões, quatrocentos mil reais), para os ﬁns que
especiﬁca, e dá outras providências”.
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– Projeto de Lei nº 19, de 2010-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Turismo, crédito especial no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais),
para o ﬁm que especiﬁca”.
Os Projetos de Lei nos 18 e 19, de 2010-CN, vão
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 8-6-2010
até 13-6 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 21-6 prazo para apresentação de emendas;
até 26-6 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 11-7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
As matérias serão publicadas em avulsos e
no Diário do Senado Federal de 9 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há oradores inscritos.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço que me inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, está
providenciando.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Primeiro, vamos pela ordem da bandeira. O segundo
é o Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, primeiro. Primeiro foi o Mário Couto, que deixou aí o consentimento do Líder.
Fui o primeiro que chegou, depois do César Borges. Vamos fazer justiça. O primeiro fui eu, depois foi
o César. Eu falarei pela liderança.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, quando cheguei, estava aqui inscrito para
falar pela liderança o Senador Mário Couto. Eu cheguei em primeiro e solicito minha inscrição para uma
comunicação inadiável.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E
eu cheguei depois do Senador César Borges. A não
ser que ele...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós assumimos ter dado a palavra primeiro para V.
Exª, mulher.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
obrigada, Senador Mão Santa, pela sua compreensão,
pela sua gentileza.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, quero pedir, por terceiro, a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro, do Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª que me inscreva como primeiro suplente desses nobres Senadores,
que já ocuparam as três vagas, para uma comunicação
inadiável. Fico aguardando a possibilidade da desistência de um deles.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com grande satisfação que anunciamos a presença do
Senador João Pedro, que foi um suplente, assim como
Fernando Henrique Cardoso, de grandeza. Adentrou
aqui como suplente e marcou a sua presença no Senado da República do Brasil.
Agora, vamos chamar o primeiro orador inscrito,
Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, do Partido
dos Trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, mesmo antes de eu iniciar a minha
fala aqui, sobre questões do Rio Grande, eu queria
fazer um apelo a V. Exª, como Presidente em exercício da Casa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
eu queria fazer um apelo ao Rio Grande do Sul. Rui
Barbosa passou 32 anos nesta Casa, o Paulo Paim só
está aqui há oito. Então, o povo do Brasil quer o Paulo Paim aqui 16 anos, a metade do Simon, a metade
do Rui Barbosa, ele que representa a grandeza desta
vida parlamentar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, aproveitando o gancho, o Partido Social
Cristão, de que V. Exª é a maior liderança, os seus líderes no Estado estarão aqui nos dias 8 e 9 e vão dialogar com V. Exª; e, na próxima quinta, encontro-me com
eles em Porto Alegre. A partir dessa sua fala, pelo que
percebi, faremos uma parceria lá no Rio Grande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Realmente, é o partido hoje mais cobiçado, pela sua
pureza e sua ﬁrmeza. Há pouco, César Borges testemunhou o apoio que está recebendo do Partido Social Cristão,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/RS – PI) – E eu ﬁz o
pedido aqui da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...que eu represento com grandeza. E V. Exª...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/RS – PI) – Mas, Sr.
Presidente, esses amigos e amigas que estão aqui na
galeria são companheiros de empresa terceirizada aqui
na Casa e tiveram uma conversa comigo e com o Senador Cristovam. Há uma série de irregularidades em
relação ao que eles têm a receber. Por isso, eles estão
fazendo um movimento tranquilo, pacíﬁco, respeitoso,
e nós esperamos que a 3ª Secretaria os receba o mais
rápido possível e possa ouvir o pleito deles. Eles só
querem receber o que têm de direito. Por isso, no início
de minha fala, eu faço este apelo a V. Exª.
Sei que o Senador Cristovam gostaria também
de se referir a esse mesmo assunto e já concedo o
aparte.
Senador Cristovam, por favor.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Paim, eu ﬁco satisfeito de ver um Senador que nem é
do Distrito Federal, na verdade, estar aqui preocupado, sensibilizado com a situação. Preciso explicar que
não é um problema da relação do Senado com eles,
diretamente. É entre a empresa para a qual eles trabalham e eles – passando, obviamente, pelo Senado. Eu
conversei há pouco com o Senador Heráclito Fortes,
que tem todo o interesse em resolver o assunto. Há
diversas diﬁculdades legais, ﬁnanceiras, mas ele tem
todo o interesse em resolvê-las. Já sugeriu que eles
conversassem com o Dr. Haroldo, que é o Diretor, e já
entrei em contato. Tenho a impressão de que, com seu
apelo, que eu ratiﬁco, apoio e assino embaixo, junto
com a boa vontade do Senador Heráclito Fortes, que
é o 1º Secretário, nós podemos encontrar uma solução. Não podemos é deixar que alguns servidores que
trabalham no Senado – mesmo que não diretamente
para o Senado, do ponto de vista da carteira proﬁssional – ﬁquem na situação em que estão. Então, eu
tenho bastante esperança de que, em poucas horas,
a gente possa procurar e encontrar uma solução para
o assunto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Tenho certeza de que o 1º Secretário, Heráclito Fortes, como já
combinou com V. Exª, vai recebê-los na 1ª Secretaria.
Quem vai recebê-los é...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Dr. Haroldo Tajra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas quem
vai recebê-los não é o Senador Heráclito, e sim o responsável pela administração.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É o
Diretor-Geral da Casa, o Dr. Haroldo Tajra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então, já
estamos comunicando aos amigos – permitam-me que
me dirija a vocês como amigos, porque me considero amigo de vocês – que o Dr. Haroldo vai recebê-los
ainda hoje à tarde.
Entendo que vocês devem formatar uma comissão
para que haja esse encontro, e que vocês coloquem
todos os seus questionamentos, direitos que tenham
a receber e que a empresa que o Senado contratou
não está pagando.
Senador Mão Santa, eu quero também aproveitar este momento...
O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Perdoe-me,
mas V. Exª cometeu um equívoco, falou na 3ª Secretaria...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na 1ª
Secretaria.

JUNHO 2010

Junho de 2010

O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Isto é afeto à
1ª Secretaria, ao Dr. Heráclito Fortes.
Evidentemente, nós estamos associados ao empenho do Paulo Paim e do Cristovam Buarque para que
eles consigam resgatar o que lhes é devido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem!
Cumprimento também os companheiros da Fup
– Federação Única dos Petroleiros, que também estão
nas galerias para acompanhar o debate que teremos
hoje sobre a questão do pré-sal.
Mas, Sr. Presidente, quero hoje fazer uma pequena homenagem a um conterrâneo, o Sr. Hindemburgo
Almeida Flores, de 84 anos, natural de Itaqui, no Rio
Grande do Sul, e morador de Brasília há alguns anos.
Na verdade, o que ele me solicita, nesta homenagem
que faço citando a pessoa dele, é uma atenção especial para a trajetória de um grande amigo dele, que é
o Coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro,
morto no momento em que era destituído do comando
da Base Aérea de Canoas, lá no meu Rio Grande, no
dia 4 de abril de 1964.
Conforme matéria publicada nos jornais no dia
25 de maio de 1998, e assinada pelos jornalistas Lourenço Flores e Cássia Zanon:
[...] três dias depois do golpe de Estado,
o então tenente coronel Monteiro foi assassinado depois de ter se posicionado contra o
movimento [golpista]. No governo que depôs
o Presidente João Goulart, Monteiro foi o primeiro a tombar. A tese oﬁcial é que ele teria
resistido e morrido num tiroteio.
Alfeu Moreira discordava das pretensões
do movimento. O fato foi evidenciado em 1961,
quando foi responsável por um dos episódios
mais importantes da campanha da Legalidade, liderada pelo então [sempre] governador
[do Rio Grande e também do Rio de Janeiro,
o inesquecível e já falecido] Leonel de Moura
Brizola.”
Quando caças preparavam-se para levantar vôo da base [aérea] de Canoas [cidade
onde escrevi minha vida política] e atacar o
Palácio Piratini, de onde [Leonel] Brizola comandava a resistência para garantir a posse
de João Goulart no lugar de Jânio Quadros,
Alfeu Moreira respeitou a vontade de seus comandados, que chegaram a murchar os pneus
dos aviões, garantindo assim que o Piratini não
fosse atacado [e poderia, naquela oportunidade, ter sido destruído].”
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Repito aqui as palavras, Srªs e Srs. Senadores,
do Sr. Hindemburgo Almeida Flores: “Alfeu de Alcântara Monteiro morreu em defesa da Constituição brasileira”.
Na opinião do jornalista Sebastião Nery, publicada na sua coluna, ainda no dia 2 de setembro de
2001, no Jornal da Comunidade, aqui de Brasília: “Alfeu de Alcântara Monteiro, gaúcho de Itaqui, fronteira
com a Argentina, é um herói nacional injustiçado e
esquecido”.
Termino dizendo, Sr. Presidente: vida longa aos
ideais de Alfeu de Alcântara Monteiro, herói brasileiro!
Sr. Presidente, ﬁz essa homenagem a esse herói, que morreu, tombou contra a ditadura no Golpe
de 1964, e pretendo fazer uma homenagem neste
momento a um grande amigo meu, de 74 anos, que
faleceu no dia de ontem. Por isso, Sr. Presidente, nos
termos do art. 218, inciso VII, requeiro voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Iol Alves Medeiros.
Iol Alves Medeiros nasceu em 30/09/1936 em
Cambará do Sul. Serviu o Exército em São Leopoldo,
entrou para a extinta CEEE (Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul), onde foi chefe
do setor de transportes e chefe do setor de processamento de dados.
Foi Presidente da Associação de Aposentados
da CEEE. Já em 1999, foi eleito membro do Conselho
Fiscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul. Em seguida, em 2002, assumiu a presidência
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Medeiros, a Fetapergs (Federação dos Trabalhadores
Aposentados do Rio Grande do Sul), deu um grande
passo ao adquirir sua sede própria, deixando o espaço
cedido pelo INSS durante anos, equipando e modernizando aquela Federação com móveis padronizados,
nove computadores interligados e um espaço privilegiado para o atendimento das entidades ﬁliadas e do
público em geral.
Medeiros encerrou o mandato como Presidente
em 2008, deixando todas as contas em dia, com saldo positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo, Sr.
Presidente, de 1º vice-presidente dessa entidade, presidente por dois mandatos e diretor da Cobap (Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas).
Iol deixou a esposa, Nadir Medeiros, e os ﬁlhos,
Aline, Eliza e Marcos Medeiros.
Sr. Presidente, Iol Medeiros, nessa luta nossa
em defesa dos aposentados, na derrubada do fator
previdenciário e no reajuste dos 74,7%, fez vigília conosco diversas vezes. Ele estava nas galerias, estava
na tribuna de honra... Parece que eu o estou vendo
aqui, com seus cabelos grisalhos, incentivando todos
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os Senadores para que ﬁzessem o bom debate, mostrando que os aposentados e pensionistas mereciam
um reajuste que acompanhasse o crescimento do PIB.
No caso, de 80% do PIB.
Iol Medeiros, Sr. Presidente, participou das três
vigílias que ﬁzemos aqui. Junto com Warley, Dornelles,
Moacir e tantos outros companheiros, esteve aqui conosco. E também quando ﬁzemos vigília na Câmara,
por duas vezes.
Iol Medeiros, além de ter sido um grande dirigente da Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul e da Confederação Nacional dos Aposentados
Brasileiros, juntamente com Warley, foi, sem sombra
de dúvida, um guerreiro da classe trabalhadora, dos
assalariados, dos aposentados, dos pensionistas.
Nas últimas semanas, Sr. Presidente, Iol viajava
pelo Estado, junto com Warley, com Moacir e comigo,
mobilizando cada região do meu Estado. Pedia que
cada uma mandasse telegrama ou e-mail para o Palácio para que a derrubada do fator não seja vetada
e para que também não sejam vetados os 7,7% dos
aposentados.
Quero usar o meu tempo, nesta tarde, para fazer
esta justa homenagem a esse grande dirigente dos
trabalhadores. Foi um grande sindicalista e um grande
líder, quando se aposentou, trabalhando pelos aposentados e também pensionistas.
Iol Medeiros, sei que você, hoje, é mais um estrela a brilhar lá na constelação do universo, mas tenha
certeza de que a sua luta não foi em vão. Outros tantos
guerreiros, homens e mulheres de cabelos brancos,
com certeza, estão neste momento lhe homenageando. Sei que seu enterro vai ser hoje à tarde.
Senador Mário Couto, V. Exª deve ter conhecido,
com certeza, Iol Medeiros. É aquele gaúcho, um pouco
gordinho, 74 anos, sempre ao lado do Warley, que se
sentava bem perto de V. Exª, quando vinha nas vigílias.
Mesmo quando íamos lá na Câmara, ele estava em
todas as reuniões. E, agora, no Estado, nessa cruzada que ﬁzemos durante mais de um mês, relatando a
luta que travamos aqui, ele sempre citava o nome de
alguns Senadores, e não tem como não dizer que ele
citava o nome de V. Exª.
Um aparte a V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – É lamentável
o acontecimento. É triste o acontecimento, Senador
Paim. Gostaríamos que ele permanecesse entre nós
para que pudesse ter o sabor da vitória, porque eu não
acredito que o Presidente da República venha a vetar
o aumento dos aposentados. Lógico que existe hoje
um silêncio em torno disso. Começo a perceber que a
guerra não terminou, que ainda temos que lutar, mas,
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como o nosso grande amigo, outros também se foram
sem ver o ﬁm dessa batalha.
Por várias vezes, Senador Paulo Paim, referi-me
da tribuna a ele.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Iol.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Referi-me a
ele e a outros aposentados que travavam, junto com
a gente, essa batalha, para que suas famílias pudessem ter uma convivência normal com a sociedade.
Hoje, a convivência do aposentado com a sociedade é anormal, porque ele vive na miséria – sabemos
disso. Espero que o Presidente possa sancionar logo
essa matéria. A data limite é o dia 17 deste mês. Mas
estou preocupado com o fato de que outros possam
deixar-nos, até mesmo pelo sofrimento, Senador Paulo
Paim, até pelo sofrimento. Quanto sofreu nosso amigo? Quanto ele sofreu? Pergunte a si mesmo: será que
ele não sofreu? É lógico que sofreu, Senador Paulo
Paim! Quantas batalhas travamos aqui? Quantas noites sem dormir?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E ele
passou aqui conosco todas as noites.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quantas sensações de ser enganado? É uma sensação que dói.
Maltrata a sensação de estar sendo enganado. Isso
maltrata muito o íntimo de cada um, Senador Paulo
Paim. É lamentável! Assim como ele, muitos se foram
já. Muitos, centenas já se foram e não viram seus direitos serem respeitados. Esperamos, Senador Paulo
Paim, que o Presidente acabe com essa agonia, encerre, de uma vez, essa agonia. Já comentei com V.
Exª que sabemos que a conquista não é aquela que
os aposentados nem nós queríamos. Nós queremos
mais, queremos o direito real, queremos um ganho real.
Pelo menos os 7,7% já são um ganho muito grande, o
início de uma correção. Torcemos para que o Presidente
sancione logo essa matéria e não deixe o aposentado
nessa angústia. Vai ou não vai sancionar? Essa é uma
angústia! Isso mata! Isso maltrata! Sinto, como V. Exª,
a perda de um grande companheiro, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Mário Couto. Pode ter a certeza de
que a esposa de Iol Alves Medeiros, Nadir Medeiros,
e seus ﬁlhos, Aline, Elisa e Marcos, acompanharão
hoje, à noite... No momento, eles estão no velório do
nosso amigo falecido, o Iol. Que esta sessão de hoje
seja de homenagem a eles! Vou-lhe passar a palavra,
Senador Flexa. Ele é daqueles que pagaram sobre
o teto, mas que ganhavam algo em torno de três ou
quatro salários mínimos. Ele estava na luta, para que
houvesse a devida correção.
Senador Flexa Ribeiro, ouço V. Exª.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Paulo
Paim, quero também associar-me a V. Exª no requerimento de pesar pelo falecimento do Iol, que, como
já dito por V. Exª e pelo Senador Mário Couto, era um
dos mais combativos companheiros...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª
acertou na frase. Eu diria que ele, o Warley e o Moacyr
estavam na linha de frente dessa luta.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Exatamente.
E, pela tenacidade, pela bravura deles, alimentavamnos de esperanças, para que, sob o comando de V. Exª,
pudéssemos continuar na luta em prol de fazer justiça
aos aposentados. Lamento muito que ele não tenha
podido assistir ao término da luta que comandou, que
acontecerá, como disse o Senador Mário Couto, até o
próximo dia 17. A impressão que nos dá é a de que o
Presidente Lula gosta, tem o prazer de fazer com que
os aposentados se estressem. E, como são todos de
idade avançada, muitos não resistem à emoção, às
diﬁculdades. Quantos Iols já perdemos ao longo dessa caminhada? Vários. Talvez, não sejam conhecidos,
mas eles também estavam esperando isso. O prazo
para a sanção é de 15 dias, mas ela pode ser feita no
momento em que o projeto chegue à Presidência da
República. Então, não há por que deixar os aposentados
nessa angústia. O Brasil inteiro sabe que o Presidente não vai vetar, até porque, Senador Paulo Paim, se
ele vetar, vamos derrubar o veto aqui, no Congresso.
Este Congresso não irá funcionar, enquanto o nosso
Presidente José Sarney – que, tenho certeza absoluta,
estará ao nosso lado – não ﬁzer uma sessão única e
exclusiva do Congresso para apreciar o veto, se este
houver – espero que não haja –, em torno do reajuste
do salário dos aposentados e do término do fator previdenciário. Então, quero lamentar a perda desse seu
amigo e companheiro de luta e associar-me aos votos
de pesar aos familiares.
O SR. PAULO PAIM (PMDB – RS) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro. Tenho certeza de que
o Presidente Lula está estudando, com muito carinho, essa questão, fazendo cálculos para não vetar.
O prazo vence no próximo dia 17, e estou rezando e
torcendo, falando, quase diariamente, sobre o tema,
para que não haja o veto. Quem sabe, como é retroativo a 1º de janeiro, a família do Iol, que não o terá de
volta, poderá pelo menos ter a simbologia de que a
luta que ele travou está tendo resultado para milhões
de brasileiros.
Por isso, Sr. Presidente, encaminho a V. Exª o requerimento do voto de pesar, numa homenagem não
somente ao Iol, mas também ao Osvaldo, que é o Presidente da Federação do Estado, e ao Flecha, que é o
Presidente da Associação de Caxias. Não vou citar todos

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aqueles que estão liderando esse movimento no meu
Estado e nacionalmente, mas quero dizer que, ontem, à
noite, quando recebi dezenas de telefonemas vindos do
Rio Grande e do Warley, lá de São Paulo, todos estavam
emocionados, sentindo uma dor muito profunda com a
perda de um dos nossos comandantes, eu diria.
Eles são os nossos comandantes de cabelos brancos, que orientaram nossa batalha dentro do Congresso
em defesa de homens e mulheres de cabelos prateados,
como ele dizia, que construíram este País e que, neste
momento, só querem aquilo a que têm direito.
Por isso, Iol, ﬁca aqui esta homenagem do Senado da República. Remeti à sua família, neste momento
tão difícil, uma saudação carinhosa de solidariedade
em nome do Senado da República.
Sr. Presidente, não vou falar dos outros temas.
Ouço o Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Paim,
permita que eu me solidarize com V. Exª no voto de pesar
pelo falecimento do grande Iol, grande lutador pelas causas justas dos aposentados. Logicamente, essa homenagem póstuma vai à família do Iol. Aqui, quero testemunhar
à família do Iol e a todos os aposentados a persistência
dele, a permanência constante dele à frente, junto com
outros companheiros, dessa busca incansável e determinada pelos direitos dos aposentados. Então, quero
solidarizar-me com V. Exª no voto de pesar que traz, para
que o Senado Federal remeta-o à família, para mostrar
nosso respeito, nossa responsabilidade com os aposentados, por intermédio do saudoso Iol. Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Papaléo. V. Exª participou também das
vigílias aqui, junto com ele. Fomos falar com o Presidente
do Senado, e ele, naquela noite, pediu: “Paim, não dá
pra conseguir um lanche?”. Estávamos aqui e falamos
com o Presidente do Senado, que liberou o lanche para
os idosos, liberou o espaço dos Senadores, e eles foram
tomar seu cafezinho, puderam usar todas as dependências, mostrando que o Senado tem sensibilidade com
essa questão. O pedido foi dele, e, de pronto, todos nós
o atendemos, mediante o movimento que ﬁzemos.
Senador Mozarildo, ouço V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Paim, há quantos anos essa luta está aí correndo!
Cansamos de receber e-mails de pessoas que diziam
exatamente isso, que tinham medo de morrer antes de
isso acontecer. E há outras pessoas que, na verdade,
são pensionistas cujos entes queridos morreram e que
estão aí à mercê dessa pensão. Um dia desse, recebi
um e-mail, que já tive oportunidade de comunicar aqui,
de um aposentado que dizia não conseguir compreender, depois que a matéria está lá para sanção do Presidente, como é que o Presidente, que é aposentado,
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que está no cargo maior da República, que tem salário,
casa, comida, roupa lavada e segurança e que, quando sair do seu cargo, vai continuar tendo segurança e
bom salário, não encontra uma fórmula de fazer justiça
com os aposentados? Dizer, como estamos vendo na
imprensa ultimamente, que o Congresso está fazendo
bondade em ano eleitoral?! Estamos, há vários anos,
discutindo essa questão aqui! V. Exª comanda esse
processo há muitos anos. Agora, a questão é aprovada,
depois desse puxa-encolhe de liderança do Governo no
Senado e de liderança do Governo na Câmara, e ﬁca
essa situação ainda sendo procrastinada! Lamento a
morte desse aposentado e de muitos outros anônimos
que estão morrendo, sem que algo aconteça!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É claro!
Esse é só um exemplo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Dizer
que o Governo não tem dinheiro, que a Previdência não
tem dinheiro?! Basta o Governo reajustar. É como numa
família: é só saber com o que gasta. Gaste menos com
festa, com propaganda e com outras coisas supérﬂuas
e aplique no ser humano, principalmente nesse ser humano que já deu tudo pela Nação! Parabéns a V. Exª!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª, que também participou
conosco das vigílias, como a Senadora Rosalba, com
certeza, deve ter visto o Iol circulando nas galerias e
na tribuna de honra.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Com certeza,
Senador Paim. Estou relembrando aquele momento do
lanche. Parece que estou vendo a ﬁgura dele, ainda tão
esperançoso, lutando tanto para que se ﬁzesse justiça!
Fazer pelo aposentado é fazer justiça ao povo brasileiro,
aos trabalhadores brasileiros. É inadmissível que, depois
de três anos... Cheguei a esta Casa em 2007 e, desde
então, eu me associei à sua luta, que é a luta do Senador Mozarildo, do Senador Mário Couto, do Senador
Mão Santa, do Senador Geraldo Mesquita e de muitos
outros. Fizemos aquelas três vigílias para dar um grito
desesperado: escutem, escutem os nossos velhinhos,
os nossos aposentados! Olhem para eles, porque muitos – e está aí o resultado – não terão a alegria de ver
seu salário ser recomposto e o fator previdenciário cair.
E quantos, anonimamente, como bem falou o Senador
Mozarildo, também já estão partindo com o coração sofrido de tanta amargura, de tanta injustiça, porque lhe
faltou na hora mais necessária um pouco daquele direito que ele tanto tinha e por que tanto trabalhou! Então,
quero deixar aqui também o nosso pesar, a nossa solidariedade. Estamos aguardando que essa matéria seja
sancionada. Pedimos ao Presidente que faça a sanção,
que não deixe, de forma alguma, nossos aposentados
continuarem nessa angústia, nessa injustiça. Eles têm
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direito, eles trabalharam, eles contribuíram e merecem
ser reconhecidos. Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senadora Rosalba Ciarlini. V. Exª tem participado ativamente desse processo.
Quero concluir, para efeito de registro, Senador
Mão Santa, dizendo que o PIB cresceu 9% no primeiro
trimestre, o maior resultado da série histórica. E por
que quero ﬁcar nesse tema? Eu me lembro das últimas
palavras do Iol, quando ele esteve comigo ainda nesse
ﬁm de semana: “O PIB vai crescer mais de 8%. Se vai
crescer mais de 8%, não há motivo de não assegurar
o ﬁm do fator e o reajuste dos aposentados”.
Então, peço para registrar, Senador Mão Santa,
junto com essa matéria, o voto de pesar e a defesa
que ﬁz aqui em respeito a todos os 8,5 milhões de
aposentados e pensionistas que ganham mais que o
salário mínimo e que estão na expectativa dos 7,7% e
aos quarenta milhões de brasileiros que são celetistas.
Todos os celetistas que não têm direito à aposentadoria especial acabam perdendo quase a metade do seu
salário devido ao fator previdenciário.
Eram lutas do Iol, são lutas da Cobap, são lutas
das Centrais, são lutas de Senadores e Senadoras e de
Deputados e Deputadas que têm compromisso com a
qualidade de vida do nosso povo. É uma luta também de
vocês, meus amigos da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), que estão aqui. Vocês sabem muito bem o que
representa o fator previdenciário e o fato de não haver
uma política de reajuste para os aposentados. Digo o
mesmo em relação àqueles setores que têm fundos que
complementam, pois, quanto mais o aposentado perde em matéria de vencimento da fonte da seguridade,
mais o fundo tem de complementar. Consequentemente, inúmeros fundos que conheço, inclusive o do setor
bancário, estão quase na falência.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Valadares, vou dar o aparte a V. Exª, que tem tudo a
ver também com este pronunciamento, não só pela sua
luta em defesa dos aposentados e dos pensionistas,
mas também pela PEC que V. Exª aprovou na CCJ,
que este Plenário há de votar e que trata do ﬁm do
voto secreto. Neste caso especíﬁco, quero destacar,
elogiando V. Exª, a questão dos vetos. Sou parceiro,
entendi seu substitutivo, votarei com tranquilidade na
sua PEC. Embora a nossa PEC falasse do assunto
de forma mais ampla, penso que a sua buscou um
meio termo na Casa. O mais importante é que a sua
PEC vai acabar com essa história de veto ser votado
secretamente. Então, é com enorme satisfação que
concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Senador Paulo Paim, V. Exª é exemplo de tenacidade,
não desiste fácil da luta. Penso que essa luta deve continuar por parte de V. Exª e de todos aqueles que apóiam
seus pronunciamentos em favor do aposentado, do trabalhador, mesmo porque o povo sabe que “água mole
em pedra dura tanto bate até que fura”. Quem sabe todos
aqueles que são responsáveis por uma estrutura social,
ainda a meu ver, injusta, que existe no Brasil, poderão se
sensibilizar ante a necessidade imperiosa da derrubada
do fator previdenciário, que foi uma luta iniciada aqui por
V. Exª e que teve o apoio de todos nós? O fator previdenciário reduz o ganho do aposentado. A remuneração
vai lá para baixo, chegando a mais de 50% de perda em
poucos anos. Ora, quando alguém se aposenta, o que
se espera é que, do resultado de seu trabalho passado,
ele venha a ter dias melhores, mas, no Brasil, está acontecendo, infelizmente, o contrário. Em todos os países do
mundo, o aposentado é aquinhoado com um salário para
ter tranquilidade no resto dos dias que lhe faltam para
o término de sua vida. Por isso, aprecio o trabalho de V.
Exª. Desde que V. Exª chegou ao Senado – eu já estava
aqui –, acompanhei sua luta. Somos companheiros de
uma mesma causa. E é uma causa justa, porque visa a
fazer justiça àqueles que trabalharam pelo Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Valadares.
Pode ter certeza de ele, lá do alto, está ouvindo o
que digo aqui. E ele sabe que estou falando somente a
verdade. O Iol cansava de dizer nas plenárias de que
participávamos, independentemente do Estado: “Paim,
é um absurdo o homem público votar secretamente”.
V. Exª, na PEC, no seu substitutivo, acaba com essa
história de voto secreto em matéria de veto. Era exatamente nisso que ele batia.
Tenho certeza absoluta de que podem vetar qualquer coisa de interesse do povo brasileiro, mas, se o
voto for aberto, o Congresso derruba. Já no voto secreto, tenho minhas dúvidas, até porque é o que a História mostra: de 1,3 mil vetos apreciados, nenhum foi
derrubado no ano passado. Eram vetos que estavam
aí há mais de vinte anos.
É por isso que, neste momento, o Iol está aqui, com
energia positiva, ouvindo suas palavras. V. Exª entrará
para a História se conseguirmos fazer com que não se
vote matéria de veto secretamente. Cada homem público tem de assumir sua posição, seja a favor ou contra
qualquer tema que debata e vote nesta Casa.
Termino, cumprimentando todos. Quero dizer ao
Nelson, da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que
está aqui conosco, que tive muito orgulho de relatar o
projeto da FUP na Comissão de Direitos Humanos. Lá
nós o aprovamos por unanimidade. Vamos esperar que,
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neste Plenário, como eu disse à FUP – inclusive, depois, apresentamos emenda, espelhada na construção
da FUP –, votemos a favor de que parte do dinheiro do
pré-sal, matéria que vamos apreciar aqui hoje ou amanhã, seja destinada ao Fundo Social, sim, e de que uma
parte vá para a Previdência, como foi feito na Noruega
– é o que dizem os argumentos que me foram passados
pela FUP. A Noruega resolveu a questão da Previdência destinando parte do resultado positivo do petróleo
para a Previdência. Vamos torcer para que não haja
aqui qualquer mudança que altere aquilo que estamos
propondo. A Câmara já apontou um sinal, ou melhor, já
votou a matéria, destinando parte do dinheiro do Fundo
Social do Pré-Sal para a Previdência.

Está no meu relatório o projeto da FUP, que está
no relatório que ﬁz em nome da Comissão de Assuntos
Sociais. A Senadora Rosalba me encarregou de fazer
esse relatório. Também lá, espelhado nesse exemplo
da FUP, destinei parte daquele recurso do Fundo Social para a nossa Previdência.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço
a V. Exª que considere lidos, na íntegra, os pronunciamentos que vou entregar à Secretaria-Geral.
Obrigado.

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

que é vender um milhão de máquinas para consumidores com renda entre três e sete salários mínimos.
Com os esforços de “inclusão digital” outros públicos também constituem o alvo de seu trabalho: idosos, pessoas com deﬁciência, população de zonas de
difícil acesso, entre outros.
A idéia é que as Tecnologias da informação vieram
para ﬁcar, e quem não estiver “incluído digitalmente”
terá uma limitação social importante, perdendo inclusive direitos garantidos à cidadania, aliado a isto existe
a necessidade do acesso pleno à educação.
O que aconteceu em Caxias do Sul foi lamentável. As imagens do vídeo e fotos exibidos mostrando
a agressão da Brigada Militar contra os trabalhadores,
foram chocantes.
Abuso de autoridade é o mínimo que se pode
chamar aquilo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o pronunciamento que vou fazer é sobre
Inclusão Digital e a democratização do acesso às tecnologias da Informação, de forma a permitir a inserção
de todos na sociedade da informação.
Vou falar, em primeiro lugar, como o Brasil vem
buscando desenvolver diversas ações, visando a inclusão digital como parte da sociedade inclusiva.
Desde o ﬁnal de novembro de 2005, quando entrou em pratica o projeto de inclusão digital do governo
federal, o Projeto Cidadão Conectado, registrou mais de
19 mil máquinas ﬁnanciadas até meados de janeiro.
Pouco menos de 2% da meta do programa, se
levarmos em conta apenas os dados de ﬁnanciamento,

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Os sindicalistas protestavam contra o Programa
de Participação de Resultados (PPR) da Randon Implementos e foram agredidos gratuitamente.
Em outra cidade gaúcha, Panambi, também está
acontecendo um caso muito sério de repressão ao
movimento social.
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Panambi e Condor, Valdir Godois da Costa, relatou à Comissão de Direitos Humanos do Rio
Grande do Sul, que em virtude de uma greve bem organizada e pacíﬁca, ele e outros companheiros estão
sendo alvo de perseguições. Por uma série de acontecimentos mal resolvidos, já foram condenados a
realizar trabalhos comunitários e estão sendo alvo de
notícias maledicentes.
Estou tentando agendar uma reunião com a Brigada Militar para que esse impasse possa ser resolvido. Isso tudo é muito sério e precisa ser solucionado
de uma vez por todas.
O Presidente do Sindicato exerce esse cargo há
catorze anos e sua história sindical merece respeito.
Outra situação constrangedora está acontecendo com o Quilombo Palmas, na cidade de Bagé. A
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e lideranças do Movimento Negro
que visitaram a Comunidade Quilombola de Palmas,
apresentaram pedido de providências à Prefeitura de
Bagé, e demais órgãos do Governo, contra os ruralistas acampados em vigília de 24 horas, impedindo com
barreiras a estrada que dá acesso ao Quilombo.
As entidades exigem medidas urgentes das autoridades, para garantir a segurança física e moral dos
moradores, o direito de ir e vir e a integridade territorial
do Quilombo de Palmas.
Além disso, face a gravidade dos constrangimentos impostos à comunidade quilombola, pedem que a
Farsul – Federação da Agricultura do Rio Grande do
Sul, a Associação e o Sindicato Rural de Bagé sejam
formalmente oﬁciados para que sustem imediatamente
as ações que visam impedir que os técnicos do INCRA
– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ingressem na área da comunidade quilombola das
Palmas, em processo de regularização. Os funcionários do Instituto tentavam iniciar o levantamento fundiário necessário para elaboração do RTID – Relatório
Técnico de Identiﬁcação e Delimitação do território da
comunidade quilombola de Palmas.
A comunidade das Palmas habita a região há 200
anos. Em 2005, abriu processo no Incra para a regularização do seu território. Já possui laudo sócio-históricoantropológico feito por pesquisadores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e o Incra/RS precisa
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iniciar os demais estudos necessários para deﬁnir o
território a ser titulado em nome da comunidade.
Outra questão importante que quero trazer aqui
é o caso de um grande número de trabalhadores que
estão sofrendo, vítimas de acidentes de trabalho, na
cidade gaúcha de Candiota.
Lá foi implantada a Usina Termelétrica Presidente
Médici, fase C. Com isso, a cidade recebeu um grande
número de trabalhadores, oriundos de várias partes
do país e inclusive do exterior e não estava preparada para isso.
O Centro Estadual de Referência em Saúde do
Trabalhador Estadual do RS – CEREST, está acompanhando os fatos ocorridos no canteiro de obras, como
o grande número de acidentes de trabalho que culminaram em três óbitos.
Os trabalhadores estão expostos aos mais diversos fatores como: os ônibus que transportam os trabalhadores estão em estado precário; há trabalho infantil,
escravo, prostituição e preocupação com o HIV.
Fator que agrava a situação é que a Regional de
Saúde conta com um número reduzido de proﬁssionais
e o órgão federal, a DRT está sem coordenador.
A enfermeira do Hospital Beneﬁcente de Candiota
informou que chegam a atender 50 trabalhadores por
dia com problemas diversos, como corpos estranhos
nos olhos ou cortes, em função da obra.
Estão sendo aguardadas providências junto ao
Ministério Público.
Minha intenção é de que seja realizada audiência
pública no Rio Grande do Sul onde serão chamados
representantes do SUS, órgãos de ﬁscalização, segurança e saúde, saúde do trabalhador e ambiental,
pois temos que considerar o momento de grande desenvolvimento do país e da implantação de canteiros
de obras em todas as regiões do Brasil.
Quero enfatizar que todos os temas que tratei
aqui serão debatidos nessa audiência pública.
Para ﬁnalizar, quero dizer que o dia 28 de abril,
foi o Dia Internacional em memória das vítimas de
acidentes de trabalho. Naquela manhã falei na praça,
para mais de 500 líderes sindicais sobre o fator previdenciário.
Fui convidado a palestrar pelo Fórum Sindical de
Saúde do Trabalhador, organizador desse evento que
congregou várias lideranças.
Sr. Presidente, todos sabemos que a violência
contra os trabalhadores é um mal que aﬂige a nossa
sociedade. Minha intenção é levar esse tema ao debate e enfrentá-lo com coragem e ﬁrmeza, buscando
soluções para crises recorrentes que precisam ser superadas. Uma nova relação, entre os Poderes Públicos

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e o movimento social deve ser construída, em respeito
aos nossos trabalhadores.
E é isso que nós vamos buscar!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de deixar registrada uma correspondência que recebi de um conterrâneo, o Sr.
Hindemburgo Almeida Flores, de 84 anos, natural de
Itaqui, no Rio Grande do Sul, e morador de Brasília
há alguns anos.
Ele solicitou a minha atenção para a trajetória do
Coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro,
morto no momento em que era destituído do comando
da base Aérea de Canoas, no dia 4 de abril de 1964.
Conforme matéria publicada no jornal Zero Hora,
do dia 25 de maio de 1998, e assinada pelos jornalistas Lourenço Flores e Cássia Zanon, “três dias depois
do golpe de Estado, o então tenente coronel Monteiro
foi assassinado depois de ter se posicionado contra o
movimento. No governo que depôs o presidente João
Goulart, Monteiro foi o primeiro a tombar. A tese oﬁcial
é que ele teria resistido e morrido num tiroteio.
Alfeu Moreira discordava das pretensões do movimento. O fato foi evidenciado em 1961, quando foi
responsável por um dos episódios mais importantes
da campanha da Legalidade liderada pelo então governador Leonel de Moura Brizola quando caças preparavam-se para levantar vôo da base de Canoas e
atacar o Palácio Piratini de onde Brizola comandava a
resistência para garantir a posse de João Goulart no
lugar de Jânio Quadros, Alfeu Moreira respeitou a vontade de seus comandados que chegaram a murchar
os pneus dos aviões, garantindo assim que o Piratini
não fosse atacado.
Repito as palavras senhoras e senhores Senadores, do Sr. Hindemburgo Almeida Flores... ”Alfeu de
Alcântara Monteiro morreu em defesa da Constituição
brasileira”.
Na opinião do jornalista Sebastião Nery, publicada
na sua coluna, doa dia 2 de setembro de 2001, no Jornal
da Comunidade, aqui de Brasília, ”Alfeu de Alcântara
Monteiro, gaúcho de Itaqui, fronteira com a Argentina,
é um herói Nacional injustiçado e esquecido”.
E eu digo, Sr. Presidente, Vida longa aos ideais
de Alfeu de Alcântara Monteiro – herói brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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REQUERIMENTO Nº , DE 2010
Nos termos do Art. 218, inciso VII do RISF, REQUEIRO voto de pesar pelo falecimento do Senhor Iol
Alves Medeiros.
Iol Alves Medeiros, nascido 30/09/1936 em Cambara do Sul, serviu o exercito em São Leopoldo, entrou
para a extinta CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, onde foi chefe do
setor de transportes e chefe do setor processamento
de dados.
Foi presidente da associação de aposentados
da CEEE. Já em 1999 foi eleito membro do conselho
ﬁscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul, em seguida, em 2002 assumiu a presidência
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Medeiros, a FETAPERGS deu um grande passo ao adquirir
sua sede própria, deixando o espaço cedido pelo INSS
durante anos, equipando e modernizando a Federação
com móveis padronizados, nove computadores interligados e um espaço privilegiado para o atendimento
das entidades ﬁliadas e ao público em geral.
Medeiros encerrou o mandato como Presidente
em 2008, deixando todas as contas pagas e com saldo positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo de
1º vice-presidente desta entidade, presidente por dois
mandatos e diretor da COBAP (Confederação Brasileira
de Aposentados). Deixou a esposa Nadir Medeiros e
os ﬁlhos Aline e Eliza e Marcos Medeiros.
Para tanto gostaria que o presente voto fosse enviado para a Senhora Nadir Medeiros na Avenida Nilópolis, 451 – AP 201 e para Rua Siqueira Campos 1184
– 11º andar – Porto Alegre – RS – CEP: 90001-970
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
E nos associamos ao voto de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há sobre a mesa expediente a ser lido.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2010
Sr. Presidente, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro votos de
louvor ao Sistema Integrado de Comunicação MeioNorte, em razão do lançamento da campanha de combate ao uso do crack no Estado do Piauí, com o slogan “Crack – O começo do ﬁm”, veiculada em TV,
rádio, jornal e portal de notícias, entre os dias 1º e 26
de junho de 2010.
Ação de grande relevância para a família piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores da droga e da
violência como consequência.
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Justiﬁcativa. O Jornal Meio Norte, vinculado ao
Sistema Integrado de Comunicação Meio-Norte, traz
na sua edição de 7/06/2010, no Caderno A-13, matéria
que revela dados de uma pesquisa sobre “Os contextos
e perﬁs de usuários do CAPS-AD (Centro de Atenção
Psicossocial-Álcool e outras Drogas), nas cidades de
Teresina e Parnaíba, no Estado do Piauí”. Os dados coletados mostram que o crack, droga recentemente introduzida no Brasil, já representa a terceira mais consumida
pelos dependentes das referidas cidades pesquisadas,
alcançando o percentual de 19%, perdendo apenas para
o álcool, 61%, e a maconha, com 23%. Esse é um dado
que assusta a todos nós, sociedade e governo, por se
tratar de uma substância com alto poder de dependência, levando muitos jovens à morte precoce.
Desta forma, a campanha “Crack – O começo do
ﬁm”, liderada pelo Sistema Integrado de Comunicação
Meio-Norte e apoiada pela ONG Fazenda da Paz, que
mobiliza toda a sociedade piauiense, entre os dias 1º
a 26 de junho, através de campanhas publicitárias,
cartazes, caminhadas e palestras para o combate ao
crack, é uma ação de grande relevância para a família piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores do
crack e da violência como consequência, pelo qual
requeiro que esta homenagem seja consignada e que
a mesma seja comunicada ao homenageado.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Mão Santa.
A homenagem deve ser encaminhada às pessoas
abaixo: Diretora– Executiva Lívia Guimarães, ﬁlha do
Diretor-Presidente, empresário de grande visão, Paulo
Guimarães; e Consultor Executivo de Jornalismo, José
Osmando de Araújo.
Da mesma maneira que na história do Piauí, o
jornal A Ordem transformou-se em 89, e Davi Caldas
liderou o País para que se desse a Proclamação da
República em 89, traduzindo a Revolução Francesa
um século antes, isso é um exemplo do sistema de
comunicação Meio-Norte para todo o País. Está ouvindo, Mário Couto? Isso é um exemplo de sistema de
comunicação que faz uma campanha extraordinária
contra o crack na sociedade.
Então, o Meio-Norte saiu na frente, como saiu o
Jornal 89, do profeta Davi Caldas, para nascer a República. Então, é um exemplo para todos os meios de
comunicação. É uma campanha que me sensibiliza.
Peço ao Dr. Paulo César que cumpra, por favor,
os trâmites em homenagem ao sistema de comunicação do Piauí Meio-Norte, que faz uma campanha
extraordinária, Drª Rosalba Ciarlini, contra o crack, e
graças à visão do grande idealista, Paulo Guimarães,
seu Diretor-Presidente.
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É a seguinte a íntegra do requerimento:
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2010
Nos termos do art. 222, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro votos de louvor ao Sistema
Integrado de Comunicação Meio-Norte, em razão do
lançamento da campanha de combate ao uso do crack
no Estado do Piauí, com o slogan: “Crack O Começo do Fim”, veiculada em TV, rádio, jornal e portal de
notícias, entre os dias 1º a 26 de junho de 2010. Ação
de grande relevância para a família piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores da droga e da violência
como consequências.
Justiﬁcação
O Jornal Meio-Norte, vinculado ao Sistema Integrado de Comunicação Meio-Norte, traz na sua edição de 7-6-2010, no Caderno A-13, matéria que revela dados de uma pesquisa sobre “Os Contextos e
Perﬁs de Usuários do CAPS-AD (Centro de Atenção
Psicossocial-Álcool e outras Drogas) nas cidades de
Teresina e Parnaíba no Estado do Piauí”. Os dados
coletados mostram que o Crack, droga recentemente introduzida no Brasil já representa a terceira mais
consumida pelos dependentes nas referidas cidades
pesquisadas, alcançando o percentual de 19%, perdendo apenas para o álcool 61% e a maconha com
23%. Esse é um dado que assusta a todos nós, sociedade e governo, por se tratar de uma substância com
alto poder de dependência, levando muitos jovens a
morte precoce.
Dessa forma, a campanha “Crack o Começo do
Fim”, liderada pelo Sistema Integrado de Comunicação Meio-Norte e apoiado pela ONG Fazenda da Paz,
que mobiliza toda a sociedade piauiense entre os dias
1º a 26 de junho, através de campanhas publicitárias,
cartazes, caminhadas e palestras para o combate ao
crack, é uma ação de grande relevância para a família piauiense, hoje vítima dos efeitos devastadores do
crack e da violência como consequência, pelo qual,
requeiro que esta homenagem seja consignada e que
a mesma seja comunicada ao homenageado.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de louvor solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, falará um Líder, Mário Couto. É bom porque o
Rio Grande do Norte aguardará ansiosamente, a Senadora Rosalba Ciarlini.
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O Senador Mário Couto é PSDB, do Estado do
Pará.
O Flexa Ribeiro reclamou que Paim demorou
um pouco. Mas, ora, a mesma sensibilidade terei com
Mário Couto, que representa o Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Não reclamei. V. Exª não está falando
exatamente o que eu disse. Disse a V. Exª que podia
dar ao Senador Paulo Paim uma hora, duas horas, o
tempo que quisesse...
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Foi
quase isso: 42 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas V. Exª
não pode e não deve fazer, quando estiver sentado na
cadeira de Presidente, é, em todas as vezes que vou à
tribuna – e já vou tarde da noite, 21h, 21h30min – , V.
Exª ﬁcar marcando o tempo, ﬁcar cobrando o tempo.
Não faça mais isso. Foi o que disse a V. Exª. Então,
não venha com meias verdades para fazer intriga com
o Senado Paulo Paim. Não fui reclamar do tempo que
teve o Senador Paulo Paim e nem faria isso com nenhum dos meus companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª terá o mesmo direito que Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, primeiro quero reaﬁrmar aqui o voto
de pesar do Senador Paulo Paim ao Iol e também fazer o meu voto de pesar a esse grande companheiro,
lutador aposentado, que, por muitas vezes, esteve aqui
na luta pelos direitos dos aposentados.
Sinceramente, Nação brasileira, eu não entendo,
não consegui entender até hoje por que dizem que o
Presidente Lula é um homem sensível, um homem de
um coração muito grande, um homem que visa à diminuição da desigualdade social, um homem que olha
para a pobreza, um homem que prosseguiu o que o
Fernando Henrique Cardoso criou, o Bolsa Família,
um homem que multiplicou essa ação, visando acabar a fome neste País, como é que o Presidente Lula
vê aposentados tombarem, centenas de aposentados
tombarem, morrerem neste País, meu caro Mozarildo,
e o Presidente da República tem hoje em suas mãos
há mais de 10 dias um projeto aprovado por este Senado para acabar o sofrimento dos aposentados e ele
não quer acabar? Não entra em mim, Senador Mozarildo, não consigo entender essa atitude do nosso
Presidente. Por que o Presidente Lula não gosta dos
aposentados deste País?
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Haja morrerem aposentados! Eu vi um – testemunha ocular! – que ia às feiras pegar as migalhas
que sobravam – banana, maçã, aquelas verduras que
não servem mais, podres – para se alimentar e que
acabou falecendo. Isso eu vi com os meus próprios
olhos, Presidente Lula. Vossa Excelência sabe disso.
Não engavete. Diga se vai fazer ou não. Se vai vetar,
diga que vai vetar. Vossa Excelência vai encontrar
uma barreira muito grande neste Senado. Nós ainda
temos o Senado Federal em defesa daqueles que precisam de uma voz aqui. Se Vossa Excelência vetar,
Vossa Excelência terá um grande desgaste político.
Este Senador aqui vai ﬁcar o resto do seu mandato
falando e contando essa história maldita. O resto do
mandato, Presidente Lula, Vossa Excelência terá esta
voz. Podem até muitos dizerem que isso não adianta
de nada. Para mim, não interessa. A voz vai continuar
aqui. Vamos esperar, Presidente. Vamos esperar até o
dia 17. Espero, Presidente, sinceramente, que Vossa
Excelência não decepcione o País, que Vossa Excelência não use a moldura da popularidade para massacrar o povo brasileiro, principalmente aqueles que
serviram a esta Nação querida, que todos nós amamos, e com dignidade, serviram com amor, serviram
com trabalho, Presidente Lula. Vossa Excelência não
pode abandonar essa classe. Vossa Excelência prometeu, em pronunciamentos em vésperas de eleições,
que iria tratar com carinho os aposentados brasileiros.
Cumpra com a sua palavra, Presidente. Cumpra com
a sua palavra. Ao menos isso, cumpra! Vamos esperar
o dia 17, Presidente.
Não posso deixar aqui de falar do meu Estado, de
aproveitar o resto do tempo que ainda tenho para falar
do meu Estado. Sei que algumas pessoas, Senador
Papaléo Paes, podem até se assustar com esta minha
insistência em mostrar as condições em que vive o Estado do Pará e o momento de angústia por que passa
aquele povo. Mas, Presidente, vim aqui exatamente
para fazer aquilo que V. Exª faz sempre: defender o
seu Estado com muita dignidade. Aquilo que o Papaléo, o Gilvam Borges, o Mozarildo e a Rosalba fazem:
defender o seu Estado. Eu vim para cá exatamente
para isto. Uma das minhas tarefas principais aqui é
lutar pelo meu Estado, defender o meu Estado. E isso
eu tenho feito e vou continuar fazendo.
Várias foram as denúncias que ﬁz aos Ministérios
Públicos federais e estaduais e até ao Ministério da
Justiça, pedindo clemência, dada a condição do meu
Estado, a violência que toma conta dele.
Hoje, o Pará é o Estado mais violento do Brasil.
Não sou eu que estou dizendo isso, mas uma pesquisa
das Nações Unidas, cara Rosalba. Venho aqui, Rosalba, e falo quase toda semana esta ladainha: aposen-
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tado e a violência no Estado do Pará. É uma ladainha.
Toda semana estou mostrando isso aqui, toda semana
eu mostro o jornal paraense, o que acontece no meu
Estado. E muitas pessoas podem dizer: “Esse cara
exagera, esse cara deve ser contra a Governadora,
esse cara não deve gostar da Governadora”. Já disse
que não sou candidato a nada. Nem sei se vou ser
mais. Já falei várias vezes isso. Não tem politicagem.
É o amor pela camisa, é o amor pelo meu Estado, é a
dignidade, é a obrigação de fazer, doa a quem doer,
doa a quem doer!
Agora, minha cara Senadora, as Nações Unidas
mandaram fazer uma pesquisa no Brasil e constataram
que o Pará ocupa o primeiro lugar na violência neste
Brasil, acima da média de todos os Estados. A média é
90%; o Pará está com 95%. Noventa e cinco por cento,
paraenses! São cinco mortes por dia, dezesseis por
ﬁnal de semana. E não é aquela violência praticada
nas escolas, no trânsito, não. É morte. É homicídio à
bala, à faca. É homicídio, é morte mesmo, é violência
à bala. Como é que uma população dessas pode conviver? Aí os técnicos, com muita propriedade, dizem
assim: “Para se combater a violência tem que se dar
educação”. Eu mostrei aqui, Rosalba, um bebedouro
de uma escola no Pará. Eu acabei de vir do interior do
Pará. Passei 15 dias no Pará. A última vez que vim,
mostrei uma panela machucada, um caneco de alumínio dentro da panela, que servia de bebedouro aos
alunos. Cada aluno ia lá, metia aquele caneco na panela e bebia. Fotografei, vi de perto. Hoje eu vou mostrar
novamente ao País uma cena lamentável, uma cena
que não se deveria ver nunca neste País, quanto mais
no meu querido Estado do Pará. Dói em mim mostrar
ao Brasil cenas como essa.
Eu não me sinto satisfeito em fazer isso. Dói, dói
muito ver os alunos numa escola tomarem água com
um caneco numa panela suja, suja, no corredor da
escola, os alunos do meu querido Estado do Pará. E
a educação, fonte do suporte de cada nação, a base,
a base de uma nação, a base de um Estado, onde se
deveria investir mais, Nação brasileira, meu querido
Pará! E aí massacram os estudantes, massacram os
jovens. O que eu vou mostrar hoje aqui fere, dói, maltrata. Qualquer pessoa que vê uma cena dessas...
Governadora Ana Júlia Carepa, pelo amor de
Deus, Governadora, trate bem os jovens do meu Estado! Não faça isso com os jovens do meu Estado,
Senadora Ana Júlia, Governadora Ana Júlia! V. Exª
faltou com a verdade, Governadora. Aliás, faltou não,
Governadora, falta. Eu assisti a um jogo na televisão,
a um jogo ﬁnal do campeonato paraense. Eu nunca
vi tanta falta de seriedade na minha vida. Assistindo
ao jogo, ﬁnal de campeonato, Paissandu e Águia... No
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intervalo vão entrevistar a Governadora e ela começa
a falar. Quem viu aquilo ali pela primeira vez poderia
pensar que o Mário Couto não fala a verdade aqui, que
o Senador Mário Couto inventa, porque, Senador Flexa
Ribeiro, aquela senhora falava que o Pará estava às
mil maravilhas, que ninguém era maltratado no Estado
do Pará, a saúde estava boa, a educação estava boa,
não tinha violência no Estado.
Papaléo, o dia que V. Exª tiver uma foto desta que
eu vou mostrar aqui lá no seu Estado, Amapá, V. Exª
com certeza vai ﬁcar muito preocupado, V. Exª não vai
dormir por vários dias. V. Exª viu eu mostrar aqui uma
panela machucada e um caneco todo machucado servindo de bebedouro numa escola pública. Olha o que
V. Exª vai ver agora: um menino de nove anos de idade, nove anos de idade – e eu gosto de mostrar jornal,
sabe? Ou eu tiro foto ou eu mostro o jornal, que é para
população ver que ninguém está inventando nada. Essa
história de falar sem mostrar não funciona. Eu gosto
de mostrar, eu gosto de exibir aquilo que eu falo –, um
paraense de nove anos de idade, numa escola estadual, do governo do Estado, olhem o segundo modelo de
bebedouro colocado nessa escola. Esse é o segundo
modelo de bebedouro que a Governadora Ana Júlia
criou para as escolas do Estado do Pará.
Meu querido Ministério Público, minha querida
Assembléia Legislativa, meu querido Ministério Público Federal, não se pode admitir uma coisa deste
nível! Não se pode admitir mais neste País ver cenas
deste nível!
Olhe, Nação, eu vou ajeitar bem aqui para mostrar à Nação brasileira o que é a Governadora Ana
Júlia Carepa.
Olhem aqui um garoto de nove anos de idade bebendo água em uma torneira no colégio, porque não
tem bebedouro. Uma das principais escolas de uma
das maiores cidades do interior do Estado do Pará, em
Ananindeua, escola do Estado, é bom que se diga, é
escola estadual.
Um menino de nove anos, Pará, bebendo água
numa torneira porque a Governadora Ana Júlia Carepa
não colocou bebedouro nas escolas.
Esse é o segundo modelo de bebedouro que eu
mostro nesta tribuna.
O rombo na educação no Estado do Pará... Aliás, Mozarildo, quero convidá-lo para fazer parte da
comissão que vai ao Pará. Vamos ao Pará e eu quero
lhe fazer este convite.
Uma comissão de Senadores irá ao meu Estado
para ver o relatório da Auditoria Geral do Estado, da
própria Auditoria Geral do Estado mostrando a corrupção no Estado do Pará. E eis aqui a prova. Sabem
por que não tem dinheiro na educação para comprar
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bebedouro? Reformar escolas? Porque essa secretaria já roubou R$1 bilhão. Não sou eu quem estou
dizendo, Mozarildo, é a própria Auditoria Geral do
Estado. A própria senhora chamada Tereza Cordovil,
que foi colocada pela Governadora na Auditoria Geral
do Estado, vem a público denunciar que da Secretaria
da Educação levaram R$1 bilhão. E o garoto está lá
bebendo água na torneira. Triste, paraenses! Dói em
mim, me maltrata mostrar à Nação cenas desse tipo
no nosso Estado, Estado que amamos, mas é minha
obrigação, é meu dever. Eu não posso deixar de fazer
isso. Eu não posso ter conhecimento desses fatos deploráveis e ﬁcar calado. Eu não posso cruzar os braços, paraenses. Eu tenho que mostrar nesta tribuna,
eu tenho que acionar as autoridades, eu tenho que vir
a esta tribuna cobrar, bradar, falar.
Caro Presidente, sei que há outros oradores e,
logo em seguida, tem uma senhora que eu muito considero, chamada Rosalba, que merece o meu respeito
e o meu carinho.
Por isso, desço desta tribuna e digo a V. Exª: se
eu, Mário Couto, fosse presidente nacional de um partido qualquer, V. Exª seria convidado para ser o VicePresidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Mário Couto, que representa com
muita grandeza o Pará e o PSDB. (Pausa.)
Mas não é a Rosalba. Quem foi que disse que
é a Rosalba? Só se o Papaléo ceder, porque é alternando um Líder com...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, após a Senadora Rosalba, se for...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está todo mundo de acordo, não é?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Todos
de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Porque era para alternar... Eu só queria fazer isso para
não ter que... V. Exª tem a palavra.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, vou falar para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, por mim, seria candidata a Presidente e ganharia
da Dilma. Aí eu estaria certo da vitória. Mas vamos ouvir
esta extraordinária mulher brasileira, médica, neonatologista, pediatra, três vezes Prefeita de Mossoró, a
cidade que primeiro libertou os escravos, esta libertária que, geneticamente, chega ao Senado. Nunca vi,
em tão pouco tempo, a força da mulher se agigantar,
com perspectivas invejáveis na política do Rio Grande
do Norte e do Brasil.
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Senador Mão Santa, as suas palavras
me deixam emocionada e feliz. Tantos elogios assim
me deixam até sem graça.
Mas quero aqui dizer que trago uma notícia boa
para o meu Estado, notícia muito boa, principalmente
para a região do Vale do Açu e para a região Central.
Eu acho que os Srs. Senadores já me ouviram muitas
e muitas vezes aqui falando do projeto de lei de minha
autoria sobre a ZPE do Sertão.
E o que é a ZPE do Sertão? É a Zona de Processamento de Exportação, localizada na região do Vale
do Açu, que ﬁca ali, exatamente com reﬂexo muito positivo, na proximidade da região central, onde nosso
Estado tem a região mais árida – alto sertão mesmo
– e que vai também beneﬁciar parte do Siridó com reﬂexo para o oeste potiguar.
Apresentei o projeto do ZPE do Sertão em 18 de
novembro de 2007, com a relatoria do Senador Eliseu
Resende na CAE – Comissão de Assuntos Econômicos;
do Senador Jayme Campos, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O projeto foi aprovado.
O Prefeito da cidade de Açu, de forma muito diligente,
preparou o projeto para o Conselho Nacional das ZPEs,
que foi aprovado em novembro do ano passado.
Desde então, esperávamos que este projeto fosse
sancionado pelo Presidente, uma vez que a região já
tem sua área determinada, já está com todos os processos necessários em busca de investidores para
gerar emprego e renda, indústrias e fábricas naquela
região.
Deve-se aproveitar o potencial que têm o Vale do
Açu, a região Central e o Siridó, tanto na fruticultura,
como é o caso dessa região que é muito forte na fruticultura, na cultura da banana, da manga, do melão
e na criação de camarões. Fica nas proximidades da
região salineira. Noventa por cento do sal do nosso
Brasil saem do nosso oeste, da nossa região salineira. Nós temos também a matéria-prima representada
pelo ferro, tantalita, tungstênio, granito, cujas minas
se localizam num raio de até 100 quilômetros da ZPE
do Sertão.
Cabe destacar ainda a mineração e o potencial
representado pelas matérias-primas, cerâmica para
produção de revestimentos e materiais cerâmicos e isolantes, especialmente o feldspato, o caulim, as argilas
de queima branca, cujas minas se localizam, também,
na área de inﬂuência da ZPE do Sertão.
Então, essa região tem um potencial muito grande
e precisa, exatamente, de condições, de incentivos e
de apoio para poder atrair investidores e fazer com que
os nossos produtos, Senador Mão Santa, possam ser
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aproveitados, gerando emprego, gerando renda; que
haja aumento da produção, que haja condições de industrialização e de agregação de valores.
Foi por isso que eu trouxe a esta Casa esse projeto de minha autoria. Amanhã o Presidente Lula estará no Rio Grande do Norte – já estando anunciado
na sua agenda –, e está conﬁrmado que será sancionada a ZPE do Sertão, a ZPE do Vale do Açu, a ZPE
do Rio Grande do Norte. E não será somente essa
Zona de Processamento de Exportação. Também será
sancionada a ZPE de Macaíba, de autoria do Deputado Henrique. Essa ZPE de Macaíba é importante na
sustentabilidade do nosso grande aeroporto, que será
também, mais do que nunca, um aeroporto de cargas
para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, na cidade
de São Gonçalo do Amarante.
Então, trago aqui a boa notícia. Foi uma luta que
empreendi, que deu resultados, porque conseguimos
aprovar o projeto. Meus irmãos norte-rio-grandenses,
sem a aprovação deste projeto, jamais poderíamos
pensar exatamente em ver, num futuro próximo, pois
é isso que desejo... E vou continuar acompanhando
este projeto, através de todo o processo que se está
desenvolvendo no Vale do Açu, tendo à frente o Prefeito
Ivan Júnior. Ele é um Prefeito jovem, mas determinado.
Com coragem e com disposição, está deixando marcas de trabalho e realizações naquela região. Vamos
ter também a participação de todos os Prefeitos do
Vale, da região Central, de todos que sabem o quanto
é importante promover o desenvolvimento no interior
do Rio Grande do Norte.
O Rio Grande do Norte é um Estado que tem
muito potencial. Temos uma capital linda, Senador
Mão Santa, que tem como vocação natural e maior
o turismo. Então, queremos manter essa qualidade,
queremos fazer com que Natal seja, cada vez mais,
uma cidade preparada para o turismo. Mas, ao mesmo tempo, queremos que o Rio Grande do Norte se
desenvolva de forma equilibrada.
É por isso que precisamos fazer com que as
nossas regiões, seja a região do Vale do Açu, seja a
região do Siridó, seja a região agreste ou seja a região
oeste, todas enﬁm, tenham o aproveitamento do seu
potencial, tenham a valorização das vocações locais.
E tenham mais do que isso, que foi algo fundamental
para que a ZPE do Sertão fosse aprovada, a garantia
da preparação da mão de obra. Uma região onde já
temos campus universitário, através da Universidade
Estadual, onde temos, nas proximidades da cidade de
Açu e de Mossoró, universidade federal; temos institutos tecnológicos federais em Ipanguaçu, em Mossoró
e também, através de nosso projeto já aprovado, em
Açu.
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Isso é criar condições para o desenvolvimento,
é criar condições para atrair investimentos. E a ZPE
nada mais é do que isso. Estamos aqui plantando
uma semente que vai germinar, sim, na geração de
emprego, de trabalho, de oportunidades, numa região
que é carente, onde os jovens ﬁcam desesperançados, muitas vezes se preparam, mas não encontram
na sua região uma oportunidade de trabalho. Têm que
deixar suas famílias, suas raízes, em busca de uma
oportunidade distante.
Por isso estou nesta luta de criar as condições
para que possamos, através de projetos criativos e inteligentes, atrair, cada vez mais, investimentos para as
mais diversas regiões do nosso Estado, mantendo o
potencial da nossa querida Natal, o potencial da nossa
capital para o turismo, fortalecendo cada vez mais a
qualidade de vida e defendendo o meio ambiente na
capital do Estado; e mais do que nunca, promovendo
também para o interior, para as nossas regiões, o desenvolvimento.
Mas o desenvolvimento não pode vir sozinho.
Nada disso valeria, se não estivéssemos preocupados com a luta maior de criar as condições de
ampliar, cada vez mais, os cursos tecnológicos, os cursos de aperfeiçoamento e capacitação, de preparação;
cursos que deixem os nossos jovens, antes mesmo de
chegarem à universidade, preparados e em condições
de enfrentar o grande desaﬁo do mercado de trabalho
para terem a oportunidade, que é o sonho, tenho certeza, de muitos deles.
A ZPE do Sertão cria essa nova esperança, a esperança de que o sertão poderá, sim, se Deus quiser,
através da força do Vale do Açu, do Siridó e da região
oeste, com efeito positivo na região central, no meu
Estado, ser desenvolvido nas mais diversas atividades
para gerar emprego, renda e oportunidades melhores
de vida para o nosso povo.
Era isto o que queria comunicar a V. Exªs, a sanção desse projeto amanhã, que foi uma luta que valeu
à pena, luta que chega agora à sanção presidencial,
um projeto da sua Senadora, meu irmão norte-riograndense, Rosalba Ciarlini.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos cumprimentos. V. Exª gastou 10 minutos e
10 é a nota que V. Exª merece como política nº 1 do
Rio Grande do Norte.
E agora, como estava combinado, Papaléo Paes,
que cedera sua vez, gentilmente, como um Senador
cavalheiro, à Senadora Rosalba Ciarlini.
Papaléo Paes é orador inscrito, representa o Amapá. Foi Prefeito, um médico extraordinário, cardiologista, e traduz a grandeza do político brasileiro. Papaléo
nunca fez um título, nunca comprou um voto. Pelo seu
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reconhecimento como médico – que estudou a ciência
médica, a mais humana das ciências – e como administrador, o povo o trouxe para cá.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, concordo plenamente com todas as referências ao Senador Papaléo Paes. Queria saber apenas de V. Exª se estou inscrito e qual a ordem para
poder usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª é o próximo. Aguardo a Bahia, ansiosamente,
a voz de César Borges. A Itália teve doze Césares,
nós só tivemos um, melhor do que os doze da Itália.
Ele governou com grandeza. Nenhum César da Itália
teve o tirocínio e a capacidade do César da Bahia, de
César Borges.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero também prestar minha
homenagem ao César, da Bahia, nosso grande César
Borges. E dizer que, realmente, depois desses sete
anos e alguns meses de convivência com essa pessoa,
que conhecíamos através da imprensa, pelo grande
governo que fez na Bahia, posso aﬁrmar que temos
um grande Senador, um grande companheiro, um homem sério, competente, que, tenho certeza absoluta,
está honrando, ao menos com o nosso testemunho,
um mandato que o povo da Bahia lhe deu.
Que Deus o ajude a renovar esse mandato, Senador!
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
ﬁnal do mês passado, recebi uma correspondência
da Associação Nacional dos Militares Federais dos
ex-Territórios e do antigo Distrito Federal do Brasil,
reclamando que o Governo Federal não reconhece
direitos salariais consignados em lei, em favor dos
policiais e bombeiros militares dos ex-Territórios do
Amapá, Rondônia e Roraima e dos servidores do antigo Distrito Federal.
Eu quero aqui sempre deixar registrado, deixar
bem patente que eu dou muita importância para as
correspondências que recebo. Procuro acusar aquele
que mandou uma correspondência, seja uma correspondência de grupos de pessoas, seja uma correspondência individual, mas eu sempre dou uma satisfação. Isso porque eu sei que, quando essas pessoas
ou grupos organizados da sociedade nos mandam
qualquer tipo de correspondência, estão mandando-a
na esperança de que nós possamos repercutir suas
reivindicações, suas queixas, ou seja lá o que for, até
elogios, a qualquer tipo de autoridade deste País. Por
isso, dei e darei sempre importância a isso.
E esta aqui foi muito especial, porque se trata de
um problema muito sério que os ex-Territórios estão
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passando ultimamente, em função de os seus militares
não serem atendidos de acordo com a lei atual.
Então, de acordo com a Associação Nacional
dos Militares Federais dos ex-Territórios e do antigo
Distrito Federal, a Lei nº 10.486, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal é extensiva aos militares dos
ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima
e antigo Distrito Federal, por imposição do seu art. 65.
Ou seja, melhor explicando: quando os policiais aqui
do Distrito Federal, de Brasília, e bombeiros militares
têm qualquer tipo de reajuste, por lei, esse reajuste
atinge todos os policiais militares e bombeiros dos
ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
o Rio de Janeiro, por imposição do art. 65 da Lei nº
10.484, de 2002.
No entanto, desde 2004 – e estamos testemunhando isso nesta Casa –, essa isonomia é ignorada
pelo Governo Federal, que infringe, de maneira totalmente ilícita, os preceitos do diploma em vigor.
Convém destacar que, em qualquer sociedade
que respeita verdadeiramente o estado de direito, para
o agente público, agir contra a lei ou se recusar a cumprir o que ela determinada, signiﬁca incorrer em falta
grave e em crime de responsabilidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a isonomia
entre militares dos ex-Territórios e militares do Distrito
Federal era respeitada e fundamentada na Lei nº 7.961,
de 1989. Porém, com a sua revogação e a desvinculação das Forças Armadas com as Polícias Militares, foi
editada a Lei nº 10.486, dispositivo comum aos militares
do Distrito Federal e ex-Territórios. Mas, como não há
tratamento igualitário entre as duas categorias, como
disse há pouco, a Associação sugere como primeira
providência para corrigir as desigualdades salariais
existentes a inserção em medida provisória de um artigo mais detalhado com esse objetivo.
Dessa forma, Sr. Presidente, a entidade entende
que ﬁcaria assegurada aos militares ativos, inativos e
pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia
e Roraima a revisão de suas remunerações na mesma proporção e nas mesma data em que ocorrerem
modiﬁcações nas remunerações dos militares do Distrito Federal.
Outro passo apontado pela Associação para assegurar a equiparação salarial justamente pretendida
seria uma nova redação do art. 1º da Lei nº 10.486,
de 2002. O novo texto incluiria na estrutura da remuneração dos militares do Distrito Federal as gratiﬁcações que lhes são concedidas em caráter privativo, tais
como: a Gratiﬁcação de Condição Especial de Função
Militar, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.874, de 2004;

70

26680

Quarta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a Vantagem Pecuniária Especial, instituída pela Lei nº
11.134, de 15 de julho de 2005; e a Gratiﬁcação por
Risco de Vida, criada pela Lei nº 12.086, de 2009.
Por ﬁm, a Associação adianta que, ao se modiﬁcar
o corpo da Lei nº 10.486, seria necessário revogar o
art. 24, parágrafo único e anexo XVII da Lei nº 11.356,
de 19 de outubro de 2006, e o art. 71, parágrafo único, anexo XXXI, da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro
de 2009, que instituíram a Gratiﬁcação Especial de
Função Militar e a Gratiﬁcação de Incentivo à Função
Militar, somente para os militares dos ex-Territórios e
antigo Distrito Federal.
Nobres Senadoras e Senadores, é inadiável reconhecer que os militares ativos, inativos e pensionistas
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos exTerritórios e do antigo Distrito Federal estão totalmente
corretos em suas reivindicações.
Aliás, no que se refere particularmente aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal, o § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, de 2002, é bem
claro quando estabelece que o mesmo direito aplicado aos militares do atual Distrito Federal é extensivo
também a eles.
Parágrafo 2º do art. 65 da Lei nº 10.486
de 2002:
Art. 65
..............................................................
..............................................................
§ 2º O mesmo procedimento aplicado aos
militares do Distrito Federal será aplicado para
os remanescentes do antigo Distrito Federal
[ou seja, Rio de Janeiro].
Aqui, eu vou conceder um aparte ao Senador
Mozarildo.
É triste nós vermos esse grupo de pessoas aqui,
no Congresso Nacional, a todo instante, reivindicando
seus direitos, direitos lícitos, devidos pelo Governo,
que não garante os direitos adquiridos desses servidores.
Todas as vezes que o Presidente da República
anuncia o reajuste do salário dos policiais militares e
bombeiros do Distrito Federal, lá se forma uma grande
comitiva, Senador Mão Santa. A Capital da República está há quantos anos aqui? Então, servidores que
serviam ainda no Rio de Janeiro, pessoas idosas, com
diﬁculdades ﬁnanceiras, vêm para cá se juntar a outros, dos ex-Territórios, do meu Estado do Amapá, de
Rondônia, de Roraima, para reivindicar. E, coitados,
sempre lhes são negados os seus direitos!
Numa dessas discussões em que o Governo
não só desfavorece, mas causa uma grande injustiça
a esses servidores, nós ﬁzemos um movimento – V.
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Exª, Senador Mozarildo, participou desse movimento,
aqui, no plenário –, em que nós iríamos deixar de votar
uma matéria importantíssima do Governo. Nós iríamos
pedir veriﬁcação de quórum se não se votasse, como
nós queríamos, o reajuste desses proﬁssionais das
Polícias Militares dos Estados citados e do ex-Distrito
Federal, o Rio de Janeiro. O Líder do Governo, Senador Romero Jucá, assumiu, então, o compromisso,
em nome do Governo, depois de ouvir o Ministério do
Planejamento, de que o Presidente da República, ao
fazer o reajuste das Forças Armadas, iria incluir um
artigo dando os mesmos direitos aos servidores Policiais Militares e Bombeiros dos ex-Territórios – Amapá, Roraima e Rondônia – e do ex-Distrito Federal,
Rio de Janeiro.
Infelizmente, Senador Mozarildo, infelizmente –
que o povo preste muita atenção –, infelizmente, muitos políticos, muitas pessoas detentoras de mandato,
detentoras de poder fazem da mentira a sua forma de
sobrevivência, ou a sua forma de tentar vencer uma
batalha. Eles nos enganaram aqui. O Governo nos enganou. Quando ele fez esse compromisso em nome do
Governo, cumprindo a sua missão, o nobre Senador,
que é muito respeitado por nós, em nome do Governo
Lula, nós não pedimos veriﬁcação de quórum, votamos a matéria que era importante para o Governo e,
até hoje, até hoje – vamos completar dois anos –, o
Governo não cumpriu a sua palavra.
Então, Senador Mozarildo, como o Senador Mão
Santa falou, eu não sou um político proﬁssional. Minha
proﬁssão, como a sua, é de médico. O Senador Mão
Santa é médico, o Senador César Borges é engenheiro.
Todos temos as nossas proﬁssões e resolvemos colocar
nosso nome à disposição do povo, que, pela conﬁança,
nos colocou aqui. Então, nós temos o direito de mostrar nossa indignação, porque, sinceramente, eu não
me sentiria bem de subir nesta tribuna e ﬁcar fazendo
gestos ensaiados, com palavras ensaiadas.
Quero ser o cidadão comum que eu sempre fui,
mostrar a minha indignação e pedir ao povo brasileiro,
àqueles mais esclarecidos – todas essas pessoas que
estão aqui em cima são esclarecidas, porque vieram
buscar os seus direitos –, que conversem com aqueles que não se interessam por política, que conversem
com aqueles que vivem em situação social difícil e
que, por qualquer coisinha que se faça para eles, por
gratidão ou por inocência, dizem assim: “Ah, eu vou
votar no fulano, porque ele me deu alguma coisa, foi
o único que me deu”.
Para votar, a gente não tem de receber nada!
Para votar, a gente tem de mostrar que a nossa determinação, que a nossa escolha é uma escolha consciente. Quando nós temos um representante, Senador
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Mozarildo, quem é esse representante? É alguém em
quem depositamos a nossa conﬁança. Nós depositamos nele a conﬁança e esperamos para saber se ele
vai trabalhar bem ou não.
Então, não se deixem levar, numa campanha política, por historinhas, por piadinhas que os marqueteiros
sabem fazer muito bem. Parece que hipnotizam todo
mundo. Esse momento de pré-campanha é importantíssimo. Não se vota em quem é mais bonito, em quem
é mais rico, em quem é mais feio, em quem tem pouco
dinheiro, em quem fala mais bonito. Tentem saber do
passado dessas pessoas!
Será que é possível se votar essa Lei da Ficha
Limpa para a pessoa poder saber, por terceiros, quem
presta ou quem não presta, quem pode ou quem não
pode, quem quer um mandato para se esconder de uma
punição? Não é possível! Isso é um dever do povo, do
próprio povo. Se for um povo bem esclarecido, não precisará de lei para ﬁcha limpa, não. O povo mesmo fará
o seu julgamento e votará com a sua consciência. Mas,
pelo menos, agora já temos uma lei que vai começar
a ter efeitos lá adiante. Deveria começar agora, mas
já que dizem que não pode, vai começar lá adiante.
Pelo menos, temos um norte.
Então, quero deixar a minha indignação com
a falta de palavra do Governo, que nos passou para
trás aqui: prometeu que esses proﬁssionais teriam o
reajuste que a lei ampara, mas não cumpre, há dois
anos, essa palavra.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Papaléo, V. Exª e eu somos de dois ex-Territórios que
foram transformados em Estados por uma decisão da
Assembleia Nacional Constituinte, da qual tive a honra
de participar. Tivemos o cuidado, na Constituição, no
art. 14 das Disposições Transitórias, quando falamos
da transformação em Estados, de nos preocupar com
os servidores federais daquelas Unidades. Por quê?
Porque em Rondônia, que foi transformado antes da
Constituinte, por uma lei apresentada pelo Presidente
da República, mandou-se que todos os servidores fossem absorvidos pelo Estado. Com isso, hoje, Rondônia
está brigando para ter direitos que nós conseguimos
ter o cuidado de, na Constituinte, já assegurar para os
nossos funcionários federais do Território, que passariam a ﬁcar à disposição do Estado, num quadro em
extinção. O quadro é que está em extinção, mas parece
que o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda pensam que eles, funcionários, é que estão em
extinção. Como disse bem V. Exª: nenhum dos direitos
que são garantidos, por uma questão de isonomia...
Só havia três tipos de Policiais Militares que tinham a
característica de policiais de nível federal. Quais eram?
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Os do Distrito Federal atual, que é Brasília, os do exDistrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e os dos
Territórios Federais. Então, eles tinham uma isonomia,
porque a União pagava a todos. Quando passaram a
ﬁcar à disposição dos Estados, no caso do Amapá e
de Roraima, esses funcionários foram perdendo todos
os direitos em relação ao Distrito Federal. V. Exª colocou muito bem, quer dizer, o Policial Militar do Distrito
Federal e o Policial Bombeiro têm um reajuste aqui,
mas os nossos não têm. Por quê? Porque o Governo
Federal acha que eles estão extintos, ou que estão em
extinção. Não são eles que estão, é o quadro que está.
Ninguém pode entrar mais nesse quadro. Eles só vão
saindo de lá, ou por aposentadoria ou por morte. O
pior é o que disse V. Exª: a enganação que vem sendo
feita com esse pessoal. Isso se aplica, também, aos
funcionários civis dos ex-Territórios. Os PMS, a toda
hora, têm uma promessa. Aí, repercute na imprensa
local que foi resolvido o problema. V. Exª citou, aqui:
na última votação, o Líder do Governo garantiu que o
aumento seria dado e não foi dado. Então, ﬁcam lá os
Policiais Militares e suas famílias nessa expectativa
permanente, sofrendo, e alguém vangloriando-se de
que está resolvendo. E, se contarmos da promulgação
da Constituição para cá, se contarmos da implantação
dos Estados, que foi em 1990, para cá, portanto, veremos que há praticamente 20 anos eles estão nessa
situação. Então, quero dizer a V. Exª que é preciso realmente não conﬁar nesses governos, porque não há
o interesse em resolver a questão dos funcionários; há
sempre aquela visão econométrica de que o Tesouro
tem de ter saldo, não interessa se alguém tem direito.
Quero dizer que é uma pena que tratem os Policiais
Militares e os Bombeiros – mas também os funcionários
civis dos ex-Territórios – como se não fossem funcionários igualmente como os outros. Ao me solidarizar,
quero dizer que também me revolto com esse tipo de
enganação que vem sendo feita com os funcionários
dos ex-Territórios.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço,
Senador Mozarildo, a V. Exª o seu aparte, que, realmente, engrandece o meu pronunciamento, porque V.
Exª faz as mesmas reivindicações que faço aqui sobre essa questão. E V. Exª, pela experiência que tem
como parlamentar, e por ter feito parte da Constituinte de 1988, conhece muito bem esses direitos. São
cláusulas pétreas e não poderiam, nunca, jamais, ser
sequestrados pelo Governo, que faz essas coisas com
a maior naturalidade possível: conta uma piadinha na
televisão, todo mundo acha bonito e acha que aquela
simpatia resolve os problemas sociais do País. Não é
isso, não, que resolve. O que resolve é um governo
ﬁrme, determinado e honesto com o povo.
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, já vou encerrar. Peço-lhe mais dois minutos,
e eu encerrarei.
No que se refere aos Policiais e Bombeiros Militares do Amapá, é preciso dizer que eles não têm lei
de remuneração própria. De acordo com a Associação,
quando as Polícias dos ex-Territórios e Bombeiros Militares do Distrito Federal perderam o vínculo com as
Forças Armadas, após edição da Medida Provisória
nº 2.215, de 2000, e, consequentemente, com a revogação da Lei nº 5.906, de 1973, o Governo Federal
sancionou a Lei nº 10.486, de 2002. No entanto, como
já foi assinalado, no art. 65 do referido documento, os
ex-Territórios estão incluídos e passaram a ser regidos
por essa legislação.
Ora, vejamos:
Art. 65 As vantagens instituídas por esta
Lei se estendem aos militares da ativa, inativos, pensionistas dos ex-Territórios Federais
do Amapá, Rondônia e de Roraima, e aos militares inativos e pensionistas integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
do antigo Distrito Federal.
Em síntese, Sr. Presidente, a legislação está, indiscutivelmente, do lado dos militares da ativa, inativos
e pensionistas dos ex-Territórios do Amapá, Roraima e
Rondônia e dos remanescentes do Distrito Federal.
Dessa maneira, para corrigir as injustiças que
perduram e evitar uma batalha judicial, que, certamente, será perdida pelo Governo Federal, basta que as
reivindicações da referida categoria sejam atendidas.
E mais: eles devem ser incluídos no Fundo Constitucional do Distrito Federal e os ditames da lei precisam
ser observados.
Ao terminar este pronunciamento, gostaria de
dizer que aqui, no Senado Federal, não medirei esforços para exigir do Governo o cumprimento dos pleitos
reclamados pelos associados da Associação Nacional
dos Militares Federais dos ex-Territórios e do antigo
Distrito Federal. Para isso, virei outras vezes a esta
tribuna e farei outros pronunciamentos para cobrar essas demandas, porque as considero justas. Esse é um
compromisso do qual não me afastarei nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chega à nossa mesa um convite do Partido Social
Cristão para o Senador Mão Santa, que passo a ler:
O Presidente Estadual do PSC e o Presidente e o Vice-Presidente do Partido Social
Cristão do Município Matias Olímpio, Antonio
Carlos de Oliveira e Itamar Franco Feitosa,
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respectivamente, têm o prazer de convidá-lo
para o Encontro do Partido Social Cristão do
Município de Matias Olímpio, que contará com
a presença de líderes da região, ﬁliados e amigos. Na ocasião, será lançado o livro “Mão Santa, minha vida no Senado”, no dia 12-06-2010,
na cidade de Matias Olímpio, no Piauí.
Local: Campus Municipal, a partir das
16 horas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Senador Flexa Ribeiro tem um projeto que corrige
uma situação – eu até gostaria muito de relatar esse
projeto – que julgo da maior injustiça. Eu vejo ali algumas pessoas que representam bem esse drama,
vivido por cerca de 15 mil brasileiros, 3.500 dos quais
no meu Estado, Amazonas, e outros tantos no Pará
e por aí afora.
É simples: há um recrutamento ordinário para
o serviço militar. Oito meses ou dez meses, se não
me engano, dez meses de serviço militar e se ganha
a Carteira de Reservista. No caso deles, foi feito um
concurso público, acenando com a perspectiva de uma
carreira que iria dar posição de soldado ao suboﬁcialato,
podendo chegar ao oﬁcialato, uma carreira enﬁm.
Exigiam desses cidadãos que eles tivessem Carteira de Reservista, ou seja, eles já tinham Carteira de
Reservista para poderem prestar o concurso, que estava
nos seus editais devidamente especiﬁcado. Depois, foi
dada a baixa desses cidadãos. Esses soldados foram
dispensados do serviço militar.
A alegação da Aeronáutica, que quero questionar com muito respeito, até porque tenho muito apreço
pela Força Aérea Brasileira, mas, a alegação da Aeronáutica é que eles acabavam de obter o Certiﬁcado
de Reservista. No entanto, eles já tinham o Certiﬁcado de Reservista e passariam a ﬁcar com dois, uma
situação esdrúxula. Porque, na verdade, o que estaria
acontecendo era o descumprimento de um concurso
público, da obrigatoriedade dos direitos adquiridos num
concurso público. E são pessoas que querem voltar à
Aeronáutica, querem servir à Pátria pela vocação que
têm de servir a uma das nossas Armas.
Há um contundente despacho de um desembargador federal muito claramente a favor da reintegração
dessas pessoas, e tem o projeto, que julgo saneador,
do Senador Flexa Ribeiro, que visa a recompor essa
situação.
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Neste ﬁm de semana li, esmiuçadamente, toda
a documentação que me foi passada pelas pessoas
que vivem essa situação em Manaus. E chamo atenção para o fato de que, juridicamente, me parece insustentável o quadro. Eles ﬁzeram concurso, têm direito a uma carreira e foram privados de seguir essa
carreira. Investiram nas suas vidas por esse prisma e
tiveram uma frustração grande.
Não vejo neles nenhum ânimo contra a Força Aérea, até porque não querem colidir com ela, até porque
querem voltar para ela, querem servir à ela.
É preciso, então, o entendimento de que não foi
justa, não foi correta a ideia de que eles teria obtido
meramente o Certiﬁcado de Reservista, até porque eles
já eram reservistas e só prestaram concurso porque já
eram reservistas. Nenhum brasileiro precisa ter, nem
pode ter, nem deve ter, dois Certiﬁcados de Reservista.
Então, foi dada uma desculpa, enﬁm, e isso foi muito
ruim para a vida dessas pessoas. E não acredito que
seja bom para o próprio funcionamento da Força Aérea brasileira, da Aeronáutica no País.
Portanto, aqui, já chamo a atenção das autoridades do Comando Militar da Aeronáutica; chamo a atenção do Comando Militar da Aeronáutica para a necessidade de se esclarecer isso de uma vez por todas.
O que me parece, hoje, com nitidez é que temos
pessoas no limbo que não deveriam viver porque ﬁzeram concurso público, como eu ﬁz um dia concurso
para a carreira de Diplomata, como se, de repente, me
dissessem que o concurso que ﬁz não valeu e que,
meramente, aquele concurso me servia para que eu
tirasse a minha Carteira de Reservista. Não é isso. Fiz
concurso para que, se eu tivesse prosseguido na carreira, um dia pudesse ser Embaixador do Brasil em algum
lugar. Foi com esse intuito que ﬁz o concurso, e isso me
assegurou até hoje a permanência naquela carreira. Lá
está muito claro, o edital é muito claro: vai de soldado ao
suboﬁcialato, podendo chegar ao oﬁcialato. Muito claro,
muito nítido, muito transparente. Eu, então, sei que o
Senador Flexa Ribeiro vai se manifestar até com mais
conhecimento de causa, mas quero, de início, manifestar
a minha solidariedade a essas pessoas que estão com
as vidas suspensas, o que não é justo, não é correto. O
que não é correto não deve se apoiado. O que deve ser
apoiado é aquilo que é correto, Sr. Presidente.
Portanto, vou ouvir com toda atenção o Senador
Flexa Ribeiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Senador Arthur Virgílio, vivi situação semelhante quando
governei o Piauí e chegava às vezes reintegração de
emprego. A norma, sempre, era obedecer à Justiça. Eles
têm um despacho da Justiça para reintegrarem-se as
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suas funções? Eles têm um despacho da Justiça para
reintegrarem-se ao serviço público da Aeronáutica?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Acho
que o Senador Flexa poderá falar de maneira mais
abalizada, mas li o despacho, o parecer, o voto de um
Desembargador Federal, que foi muito contundente a
favor deles. E o Senador Flexa preparou um projeto, que
está aqui em busca de relator – até gostaria de ser o
relator –, para sanear essa questão pela via legislativa.
Mas o fato é que li o edital, que dizia: “carreira: soldado,
a suboﬁcialato, podendo chegar ao oﬁcialato.” Então,
não dava para dar baixa nessas pessoas, dispensálas do serviço militar, como se estivessem prestando
aquele serviço temporário que garante a Carteira de
Reservista, que é um importantíssimo documento. Eles
estavam em busca de uma carreira e foram ceifados
nesse sonho, interrompidos nesse sonho e até nessa
segurança. Estão deixando de prestar os seus serviços valiosos à Pátria brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Permiteme?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem revisão
do orador.) – Quero só agradecer ao Senador Arthur
Virgílio. Não preciso aditar nada ao que ele já explicou aqui com relação a isso. No Brasil todo, Senador
Arthur Virgílio, são mais de vinte mil brasileiros que,
de uma hora para outra, pensavam estar na carreira
militar, que foi interrompida por um ato discricionário
do Alto Comando.
Então, Senador Arthur Virgílio, já pedi ao Senador
Demóstenes Torres, Presidente da CCJ, onde se encontra o projeto que apresentei, que V. Exª seja o Relator.
V. Exª tem consciência e conhecimento de causa.
Senador César Borges, V. Exª vai subir à tribuna
e, pacientemente, aguarda o seu momento.
Esse projeto, na realidade, é do Deputado Itagiba, lá da Câmara. O Deputado Itagiba o apresentou,
e o projeto não avança na Câmara.
Tivemos uma reunião com os ex-militares, primeiro no Pará e depois em Brasília, com representantes
de todos os Estados, com o Deputado Itagiba, e pedi
autorização ao Deputado Itagiba para que apresentasse projeto idêntico ao dele no Senado, para ver se
conseguíamos caminhar no Senado, e lá o projeto seria apensado. Assim, já estaria meio caminho andado.
Ele concordou com isso, e assim ﬁz.
Sr. Presidente Mão Santa, como bem disse o
Senador Arthur Virgílio, que será o Relator do Projeto
na CCJ – já pedi ao Senador Demóstenes Torres que
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indicasse V. Exª como Relator –, estamos dispostos,
pelo menos eu como autor e, tenho certeza, pelo que
ouvi, o Senador Arthur Virgílio como Relator, a conversar com o Comandante da Aeronáutica, para que
possamos ouvir o lado da Aeronáutica. A documentação que temos não nos deixa dúvida com relação
à injustiça que foi cometida. O Senador Arthur Virgílio
disse que eles têm dois certiﬁcados militares. A Aeronáutica, ao retirá-lo da Força, disse que eles tinham
passado aqueles seis anos para obterem o certiﬁcado
militar. Mas eles, ao fazerem o concurso para a carreira
militar na Aeronáutica, já tinham o certiﬁcado militar,
que era condição para o concurso.
Então, quero aproveitar, Senador Mão Santa, para
dizer a todas as pessoas que foram atingidas por esse
decreto no Brasil inteiro e, em especial, no meu Pará
que eles podem contar com o Senador Flexa Ribeiro,
com o Senador Arthur Virgílio e com todos os Senadores, porque é um ato de justiça que estamos buscado
praticar em relação a esses vinte mil brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu queria esclarecer uma dúvida: há algum mandado
judicial determinando que ele volte ao emprego?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Poucos
buscaram o caminho da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
esses foram reintegrados?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pelo que
me foi relatado, eles não chegaram à última instância judicial. O processo está tramitando. Perderam, parece-me,
a reintegração na primeira instância. Muitos deles não têm
condições, pelas custas e pela demora, de buscar em nível
superior o que estão solicitando, que é a reintegração pura
e simples à carreira militar, que foi interrompida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Como
estamos alternando, convidamos agora, para fazer uma
comunicação inadiável, o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, venho a esta tribuna nesta tarde com uma preocupação grande que me assalta neste momento. No
meu querido Estado da Bahia, vejo uma situação preocupante com relação a um dos Poderes que tem de
funcionar muito bem ajustado, com a prestação tempestiva de serviços jurisdicionais, e que, lamentavelmente, está passando por um momento difícil. Estou
falando do Poder Judiciário do meu querido Estado da
Bahia. Falo para todos os baianos que estão acompanhando e que precisam desse serviço, aﬁnal de contas
existem os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
e nenhum dos três pode falhar, porque os três são ex-
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tremamente importantes para o funcionamento da vida
e da comunidade de qualquer Estado.
Tenho percebido, Sr. Presidente, em razão até
mesmo de todo o noticiário que tem inundado as páginas dos jornais baianos, que o Tribunal de Justiça
precisa ser olhado com mais respeito e com mais cuidado pelas instituições públicas, inclusive pelos demais
Poderes da República. Quando falo da preocupação
que devemos ter com as instituições, estou me referindo aos seus servidores, sem os quais nenhuma administração pode cumprir as atribuições que a própria
Constituição e as leis lhe impõem.
Percebi que se trava na área do Poder Judiciário
do meu Estado uma luta que ora parece ser de servidores contra o próprio Tribunal de Justiça, ora de servidores contra servidores, de que é exemplo uma greve
que já se arrasta por trinta dias, Sr. Presidente – é um
mês inteiro de greve dos serventuários da Justiça do
Estado da Bahia –, que penaliza e prejudica fortemente
nossa população, sobretudo as classes mais baixas,
que não estão conseguindo sequer obter reconhecimento de ﬁrma ou autenticação de documento. Ou seja,
paralisa-se o Estado. Não se pode vender automóvel,
não se pode fazer venda de imóvel. Transações corriqueiras que precisam de reconhecimento de ﬁrma ou
de qualquer apoio por parte do Judiciário não conseguimos fazer hoje na Bahia. Há uma acefalia nos serviços
jurisdicionais prestados no nosso Estado.
Todos reconhecem que há comando no Tribunal
de Justiça, atualmente presidido pela Desembargadora
Telma Brito, que todos reconhecem ser uma pessoa
dotada de capacidade e de conhecimento, com respaldo suﬁciente para promover uma boa gestão no
Tribunal, uma gestão, aliás, como necessita o nosso
Poder Judiciário, a exemplo, inclusive, do que já ﬁzera
sua antecessora, a Desembargadora Silvia Zariff, que
também deu seu contributo na busca de melhorar os
serviços da Justiça do Estado da Bahia. Entretanto, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso que seja
encontrada uma solução urgente para a retomada da
normalidade dos serviços judiciários da Bahia.
Do que pude apurar, nesses últimos dias, existe um
conﬂito que envolve direitos de servidores mais antigos
do Tribunal e pleitos de servidores mais novos, cujo assunto terminou por reverberar junto ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) – que criamos, como controle externo
do Poder Judiciário, para ajudar administrativamente a
Justiça brasileira –, muito embora, Sr. Presidente, não
tenha sido esse o único motivo determinante da atual
greve existente na Justiça baiana.
Conversando com alguns servidores mais antigos
e com outros mais novos, concluí que os primeiros, os
mais antigos, estão defendendo direitos que lhes foram
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garantidos por várias leis, desde 1991, passando por
2001, quando fui Governador do meu Estado, passando por 2006, no Governo Paulo Souto, e, atualmente,
passando pelo período de 2008 a 2010, no atual Governo da Bahia, do Governador Jaques Wagner. Essas leis foram originadas do próprio Poder Judiciário,
mas passaram pelo Legislativo e foram sancionadas
pelo Executivo. Essas leis garantiram e garantem a
percepção de uma gratiﬁcação denominada Adicional
de Função, assim como sua incorporação após cinco
anos consecutivos ou dez anos intercalados, gratiﬁcação essa, volto a dizer, concedida no curso da administração de nada menos que dez Presidentes diferentes
do Tribunal de Justiça. Ou seja, isso se deu dentro da
legalidade, totalmente dentro da legalidade.
A gratiﬁcação chamada Adicional de Função foi
criada pelo Poder Executivo do Estado da Bahia em
1991, pela Lei nº 6.354. Nesse ano, o Poder Judiciário
também criou, à semelhança do Poder Executivo, essa
vantagem pela Lei nº 6.355. Posteriormente, o Executivo
transformou essa gratiﬁcação em Condições Especiais
de Trabalho (CET) e também em Regime em Tempo Integral (RTI), mas o Tribunal de Justiça continuou com o
Adicional de Função – é uma questão de semântica, de
nomenclatura, nada mais que isso –, que foi conﬁrmada
por mais, repito, cinco leis, tendo as últimas delas reconhecido expressamente o direito à incorporação para o
servidor que tivesse percebido a gratiﬁcação por cinco
anos consecutivos ou por dez intercalados. Sr. Presidente, as Leis são as de nºs 6.355, de 1991; 7.816, de 2001;
7.885, de 2001; 10.400, de 2006, que reconheceu o direito à incorporação; 11.170, de 2008, que conﬁrmou o
direito à incorporação; e 11.634, de 2010, que estendeu
o direito à incorporação a servidores de outros Poderes
à disposição do Tribunal de Justiça. Ressalto que é de
2010 a Lei nº 11.634. Podem existir aqueles que discordam dessa Lei que estendeu o direito à incorporação a
servidores de outros Poderes, mas ela foi votada agora.
É uma lei de 2010, votada pela Assembleia Legislativa e
sancionada pelo atual Governador do Estado.
Esse assunto, entretanto, Sr. Presidente, foi alvo,
recentemente, de apreciação por parte do CNJ, que,
em decisão liminar, suspendeu o pagamento daquele
Adicional de Função, que vem sendo percebido por
cerca de 2.346 servidores do Tribunal de Justiça, segundo aponta o jornal A Tarde, muitos dos quais já se
encontram auferindo essa vantagem pessoal do Adicional de Função há mais de dezoito anos, de forma
ininterrupta, e outros tantos, prestes a se aposentar.
Então, Sr. Presidente, conﬁgura-se aí um conﬂito
de competência. Existe uma legislação estadual que
teve toda uma tramitação, e, agora, o CNJ, por quem
temos respeito – achamos que é importante seu tra-
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balho –, por meio de uma liminar, desconhece toda a
legislação estadual. Ora, o CNJ, se achar que essas
leis são inconstitucionais, tem de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), que é o único órgão que
poderia declarar a inconstitucionalidade das leis. Não
pode uma simples liminar do CNJ jogar por terra toda
a legislação estadual!
Comentando esse problema com alguns juristas,
Sr. Presidente, por eles fui advertido de que a matéria
envolve princípios constitucionais do direito adquirido
e da irredutibilidade de vencimentos e que, em última
análise, a questão compreende também a segurança
jurídica, matérias essas que o STF tem sido incisivo
em defender, com todo o vigor.
Tomei até conhecimento de que, em 2009, ocorreu fato semelhante, envolvendo juízes e servidores
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que percebiam também, por mais de quinze anos, parcelas
incorporadas aos seus vencimentos por meio de atos
administrativos – vejam bem, por meio de atos administrativos! –, o que se diferencia do que ocorre na Bahia,
onde os benefícios são concedidos por lei, com toda a
tramitação legal. No Rio Grande do Sul, essas parcelas
foram incorporadas por meio de atos administrativos,
e o CNJ, do mesmo modo, como aconteceu agora na
Bahia, mandou suspender o pagamento por meio de
simples liminar. Entretanto, a Ministra Ellen Gracie, do
STF, que apreciou a questão, em decisão que tenho
aqui em mão – posso apresentá-la, Sr. Presidente –,
cassou a decisão do CNJ, por entender justamente que
se deveriam preservar, no caso, os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos.
Ninguém pode desconhecer, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o relevantíssimo papel que o CNJ
tem cumprido no País. Não há a menor dúvida quanto
a isso. Não há a menor dúvida disso, e parabenizo o
trabalho que vem fazendo o CNJ. Contudo, procurando
promover ajustes administrativos do Poder Judiciário
em situações que reclamam sua atuação como órgão
de controle externo, o CNJ tem sempre de perseverar
no cumprimento da legislação e no ordenamento jurídico brasileiro. O CNJ não pode extrapolar seu papel,
passando por cima do ordenamento democrático jurídico existente no País.
Nesse caso especíﬁco da gratiﬁcação Adicional
de Função do Tribunal de Justiça, entendo que o CNJ
deveria observar também o princípio da razoabilidade,
sempre lembrado pelo STF, sobretudo porque a decisão liminar foi abrupta, sem dar aos servidores direito
de defesa em um tema que envolve, inclusive, verba
alimentar, Sr. Presidente.
No caso do meu Estado, posso imaginar – imagine V. Exª, Sr. Presidente! – a aﬂição, a angústia, a
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incerteza e, por que não dizer, até o desencanto com
o serviço público dos servidores do Tribunal de Justiça atingidos pelos efeitos dessa decisão liminar do
CNJ. Esses servidores, certamente, não conseguem
entender como seis leis votadas pela Assembleia Legislativa ao longo de quinze anos e sancionadas por
três Governadores diferentes são desrespeitadas por
uma simples liminar do CNJ.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desta tribuna, quero solidarizar-me com esses servidores, sobretudo com as mães, com os pais de família e com tantos
quantos sofrem com esse quadro de insegurança jurídica, sem saberem o que fazer para resolver a situação,
para prover, quem sabe, até o sustento de suas famílias.
A situação é grave. O corte da gratiﬁcação representa,
na grande maioria dos casos, uma redução de cerca de
50% da remuneração desses servidores.
Acrescento, Sr. Presidente, que não estamos aqui
a defender altos salários, que não podem ser pagos –
são salários que deverão ter limitação constitucional
–, mas não posso deixar de defender o que é justo e
o que é direito adquirido daqueles servidores.
Em verdade, o que está em risco também é a
própria gestão, a própria soberania do Poder Judiciário
baiano, sobretudo porque muitos desses servidores, em
expressivo número, trabalham, fazendo uma assessoria
importantíssima aos magistrados baianos, e decerto
não poderão continuar no exercício de seus cargos ou
funções, recebendo remuneração que não seja condizente com a responsabilidade de seus cargos.
Lembro ainda, nesta oportunidade, que é bastante elucidativa a matéria veiculada pelo jornal A Tarde,
no último dia 2 de junho, sob o título “TJ–BA em pleno
inferno astral”, em coluna do conceituado jornalista e
meu prezado amigo Samuel Celestino. Essa matéria,
que está em anexo, retrata a crise instalada no Poder
Judiciário e invoca a necessidade de o Legislativo e o
Executivo baiano reagirem contra o que se denomina
de intromissão indevida e excessiva do CNJ no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Sr. Presidente, o STF, com certeza, vai ser chamado a essa lide. Não tenho dúvida de que o STF vai
ser acionado, Senador João Durval, pelos servidores e
pelo próprio Tribunal de Justiça. Existe a soberania do
próprio Estado. As leis foram votadas e encaminhadas
pelo Tribunal de Justiça, como sempre deve ser – esse
é o tramite correto –, a Assembleia as aprovou, e o Governador as sancionou. Se a lei é inconstitucional, que
se declare a inconstitucionalidade por meio de uma Adin,
de uma declaração de inconstitucionalidade. E só o Supremo Tribunal pode fazer esse tipo de declaração.
Conclamo o STF, na pessoa do seu Presidente, o
Ministro Cezar Peluso – que reputo como um Ministro da
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maior responsabilidade, que tem todas as condições de
analisar essa questão com o máximo de bom senso –,
a buscar um meio de apoiar o Tribunal de Justiça, a Presidenta do Tribunal de Justiça do meu Estado, a Bahia,
no sentido de encontrar uma solução rápida, por meio da
qual se resguardem os direitos adquiridos dos servidores,
especialmente aqueles atingidos pela liminar do CNJ.
Quanto aos demais servidores e serventuários
do Poder Judiciário que não foram alcançados pela
liminar, conclamo que o Governo do Estado da Bahia
e que a Assembleia Legislativa apoiem o Tribunal de
Justiça no seu desejo de melhorar a remuneração de
toda a categoria e tragam, antes de tudo, tranquilidade para a comunidade baiana, que não pode assistir
à acefalia de um dos Poderes mais importantes, se é
que há diferenciação quanto à importância dos Poderes – na verdade, todos são iguais. Sem sombra de
dúvida, a sociedade sofre com qualquer tipo de acefalia, principalmente no Poder Judiciário.
Por ﬁm, Sr. Presidente, conclamo também todos
os servidores desse Poder, sem distinção, a que se
unam com o mesmo propósito, atentos ainda para o
fato de que a população da Bahia não pode continuar
sofrendo com a falta dos serviços da Justiça baiana.
Esse é meu apelo, essa é minha preocupação.
Estamos sentindo isso na pele há mais de trinta dias,
mas, na verdade, essa é uma crise que já vem ocorrendo há quase um semestre, do ﬁnal do ano passado
para cá, e que precisa ser resolvida, de uma vez por
todas, com a compreensão do CNJ, que deve cumprir
sua função, mas sem exorbitar de suas competências,
trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça da
Bahia e com os Poderes constituídos do nosso Estado,
para que haja uma Justiça ágil, eﬁciente, boa, correta
e justa no Estado da Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. César Borges,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Marconi
Perillo e, em seguida, ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
que está inscrito como primeiro orador.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar, com enorme pesar, o falecimento de um ilustre
goiano, um dos maiores artistas plásticos deste País, artista primitivista, um grande pintor e um grande escultor.
Goiás perde certamente, no dia de hoje, uma de suas
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maiores referências na área cultural. Reﬁro-me ao pintor e
escultor Antônio Poteiro, que nos deixa, na data de hoje,
na cidade de Goiânia. Deixará certamente uma lacuna,
não apenas em relação ao mundo cultural goiano, mas
também no Brasil. Pintor e escultor consagrado, teve suas
obras, centenas delas adquiridas por colecionadores, não
só do Brasil, mas de diversas partes do mundo.
O passamento de Antônio Poteiro deixa enlutado
nosso Estado, toda nossa população está entristecida, porque perdemos, no dia de hoje, um dos nossos
grandes vultos.
Repito que é com muito pesar, não só pelo artista
que era Antônio Poteiro, mas também pelo amigo que
era, é com grande tristeza que trago ao Senado o registro do passamento desse grande brasileiro.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Uma vez mais, quero associar-me ao pesar do povo goiano
e do povo brasileiro e repetir o que disse hoje pela manhã,
que a morte de Poteiro faz com que as artes plásticas no
Brasil, e o Brasil nesse setor, ﬁque menor pela sua grande e inestimável contribuição como um artista que usou a
técnica do primitivo na arte da pintura brasileira.
Eu mesmo tenho a oportunidade, a felicidade
de ter a Via Sacra do Poteiro, feita por ele em treze
quadros. Tive oportunidade de adquirir, na sua última
exposição em Brasília, há alguns anos.
É uma grande perda, uma extraordinária perda na
vida da arte brasileira. Portanto, o meu pesar, juntamente
ao de V. Exª, ao povo de Goiás e ao Brasil inteiro.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem. De forma muito breve, se o Senador Mozarildo permitir, também gostaria de registrar os meus
sentimentos de pêsames.
Ontem, participei da Missa de 7º Dia na Catedral da
Sé e tive o mesmo sentimento de 1973, quando estivemos
lá com Dom Paulo Evaristo Arns participando de uma
cerimônia em homenagem a Alexandre Vanucci Leme,
que tinha sido assassinado pela ditadura militar.
Ontem, estávamos fazendo a homenagem de
despedida de um jovem de 27 anos, ﬁlho do Deputado
Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São
Paulo, e de sua esposa, Alice. Um jovem que, formado
em Direito, dedicou a sua vida à Pastoral Carcerária,
trabalhando com aqueles que estão presos, em conﬂito
com a lei, cumprindo pena, mas, muitas vezes, sem o
direito básico de defesa jurídica porque a Defensoria
ainda não estava plenamente constituída. Depois dessa experiência na Pastoral Carcerária, esse jovem foi
para São Gabriel da Cachoeira, um município que só
tinha quatro advogados.
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Ele era o advogado da diocese, um missionário
trabalhando pelos povos indígenas. É o Município que
tem a maior participação de população indígena em
todo o território brasileiro, cerca de 45 mil pessoas.
Trabalhava pelos despossuídos, pelos sem direitos.
Defendia essas causas por um compromisso de fé,
por uma visão de mundo generosa, solidária.
Portanto, ontem, a Catedral da Sé estava lotada de gente, todos com o mesmo sentimento de dor
e de perda. Ao mesmo tempo, com um sentimento de
admiração de que uma vida tão breve seja tão exuberante, tão dedicada, tão solidária e tão generosa para
com o povo brasileiro.
Por isso, quero aqui render minhas homenagens
ao Pedro, tão jovem que já se foi, mas que deixou seu
exemplo. Especialmente, quero dar um abraço solidário
aos meus amigos Paulo Teixeira e Alice. Que tenham
um imenso orgulho de ter criado, educado e permitido
que um jovem tão talentoso, tão comprometido com os
ideais mais profundos de justiça social, tenha dedicado
a sua vida à causa que dedicou.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Mesa se associa às homenagens que V. Exª
presta e remeta aos pais do falecido, também, nossos
votos de pesar.
Peço a V. Exª que formalize o voto de pesar para
que a Mesa possa dirigir-se à família enlutada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Assim o farei, conjuntamente com o Líder Arthur
Virgílio e todos os demais Senadores que quiserem
se associar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a esse respeito encaminhei à Mesa voto de pesar pela trágica morte,
no dia 4 de junho último – e o Senador Mercadante já a
isso se referiu – , no Rio Negro, em área próxima a São
Gabriel da Cachoeira, do advogado Pedro Yamagushi
Ferreira, ﬁlho do Deputado Federal Paulo Teixeira.
Vou sair até da formalidade do ato para dizer
que, conversando como o Deputado Paulo Teixeira,
com quem sempre mantive as melhores relações,
disse-lhe certo dia que eu estava indo a São Gabriel.
Ele me disse: “Poxa, meu ﬁlho mora lá, o Pedro; ele é
advogado da diocese”.
Eu disse: “Poxa, me dá o telefone dele que eu vou
falar com ele lá”. De fato liguei. Há até um lugar delicioso chamado Cave do Barão, que é um point que reúne
os civis e militares da região – uma conversa ótima; e
ele acabou não indo lá, mas falamos durante 30 minutos por telefone. E eu, voltando, disse ao Paulo Teixeira
que o Pedro estava – e usei essa expressão – curtindo
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a melhor fase da vida dele: 27 anos; voltaria dali com
30 anos; o Paulo dizia: “Puxa, mas ele largou um escritório de advocacia muito promissor em São Paulo e foi
para lá”. Ele foi. Vai voltar mais forte, mais rijo, mais feliz,
irmanado com uma natureza inigualável – é um lugar
mágico, é um lugar absolutamente fascinante.
E fui surpreendido com a notícia, que foi uma notícia
realmente cortante. Chamo a atenção, Senador Mercadante, para o fato de que é muito fácil deﬁnir quem não tem pai
nem mãe: é órfão. Qualquer língua tem uma palavra que
traduza essa expressão da Língua Portuguesa referente
á orfandade. Mas eu pergunto: Qual é a língua estrangeira e em que dicionário brasileiro haveria uma palavra que
expressasse aquele que perdeu o ﬁlho? Não existe. Não
tem. Pária, a gente vai ver no dicionário não é isso; infeliz,
desgraçado, vai se ver no dicionário, não é isso. Não há
nenhuma língua no mundo que expresse o estado que deﬁna aquele que perdeu o ﬁlho, até porque os dicionaristas
se recusaram, os ﬁlólogos, a traduzir, não pensaram nem
em traduzir, talvez até por medo, algo do subconsciente,
essa inversão da natureza, que é um pai enterrar um ﬁlho,
uma mãe enterrar uma ﬁlha ou algo parecido.
Portanto, desejo ao Deputado Paulo Teixeira muita força, a força que nenhum pai tem, que nenhuma
mãe tem. Mas desejo a ele toda força, porque foi muito
trágico, foi muito, muito...
Tenho uma ﬁlha espiritualista que diz assim: “A
missão acabou”. Para quem acredita nisso, ótimo.
Acabou a missão. Então, supostamente vai para uma
etapa superior. Quem tem outra visão religiosa – é o
meu caso, por exemplo – não deixa de se chocar, e
muito, porque é uma inversão de valores.
Sr. Presidente, obviamente tenho muito prazer em
assinar e em dividir a assinatura com o Senador Mercadante e com os demais Senadores que querem prestar
essa homenagem ao Deputado Paulo Teixeira, uma ﬁgura
de enorme compostura, adversário à altura, adversário
elevado que sabe terçar, com muita inteligência, as armas da palavra, das idéias, e de muito futuro.
Cheguei a imaginar, Senador Mercadante, que ele
seria líder do partido. Acabou sendo outro Senador, igualmente valoroso. Não entendo os mecanismos internos
do partido e nem tenho de entendê-los, mas via nele as
características de alguém que poderia muito bem conduzir
a sua bancada. Hoje, espero que ele conduza sua alma
para a tranquilidade, para a força, para a renovação, para
o renascimento, porque é preciso um renascimento aí.
Sr. Presidente, também tenho uma questão de
ordem.
Regularmente temos garantido o quórum para
as sessões do Congresso Nacional, que têm sido realizadas às quintas-feiras mediante a manutenção do
mesmo painel de presença do Plenário do Senado
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Federal das sessões das quartas-feiras. Isso tem sido
feito porque há o entendimento de que as matérias
pautadas estão plenamente acordadas.
Mas não tem sido essa a realidade. A última
sessão do Congresso Nacional ocorreu com pequeno
número de Parlamentares no plenário, como é comum
nas sessões bicamerais.
Em função disso, quero deixar antecipadamente a minha posição de não mais concordar com esse
tipo de procedimento. Ou seja, a partir de agora, as
sessões do Senado Federal devem ser deﬁnitivamente
encerradas ao seu ﬁnal, e não mais permitiremos que
o quórum do dia anterior seja utilizado para sessões
do Congresso Nacional do dia seguinte.
Além disso, eu gostaria que a pauta de votações
do Congresso Nacional fosse divulgada pela sua Secretaria e não pela Liderança do Governo. Na última
sessão do Congresso, por exemplo, constava da Ordem
do Dia “votação de projetos”, muito genérico, já a pauta
de Liderança do Governo no Congresso contemplava
um único projeto de lei.
A ideia é nós colocarmos o mínimo de ordem e
exigir que a Ordem do Dia do Congresso seja divulgada em material próprio e que a pauta da Liderança do
Governo tenha apenas um caráter de esclarecimento
para o bom funcionamento do nosso sistema bicameral, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sua manifestação será endereçada aos Líderes da
Casa, Senador Arthur Virgílio, e me esclarece a Secretaria que sempre nesses casos tem pedido a concordância do Plenário. Muitas vezes não sou eu que
estou presidindo a sessão, mas ela me esclarece sobre
o mecanismo desse procedimento.
Quero também me associar a V. Exª, como o ﬁz
com o Senador Mercadante, no pesar da morte do advogado Ricardo Pereira e, ao mesmo tempo, dizer que V.
Exª tocou num ponto importante a respeito das línguas
para expressar essa dor. E me recordo que, Malherbe,
tentando concebê-la numa poesia que fez a du Perrier
e que se chama “Elegia a du Perrier”, chamou esta dor
de quem tinha perdido uma ﬁlha – le malheur de ta
ﬁlle – ele chama la douleur éternelle, a dor eterna,
essa da mãe e do pai que perdem um ﬁlho ou uma ﬁlha.
Então, não encontrando uma só palavra, os franceses
encontraram duas: la douleur éternelle.
Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Mozarildo, cuja compreensão foi muito grande com os seus companheiros.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Sarney, Presidente deste Senado, honra-me falar no
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momento em que V. Ex.ª preside a Casa, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, gostaria hoje de falar sobre um tema que
me aﬂige há muito tempo, desde que fui Deputado Federal,
depois Constituinte, depois aqui como Senador.
No meu primeiro ano de mandato apresentei
projeto sobre o assunto; em 2003 apresentei outro
que visa corrigir esta questão da distribuição extremamente desigual e injusta dos proﬁssionais de saúde pelo Brasil prejudicando principalmente as regiões
mais pobres. Mas vou deixar esse assunto para falar
em outra sessão já que hoje houve uma audiência na
Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto e vamos voltar a debatê-lo.
O que quero, portanto, abordar hoje, Sr. Presidente, e quero começar lendo uma matéria publicada
hoje no jornal Folha de Boa Vista, do meu Estado,
que tem o seguinte teor:
Todos os dias moradores de Roraima
pegam ônibus e avião para Manaus (capital
do Amazonas) em busca de um exame de ressonância magnética. É exatamente isto: para
poder fazer um exame de ressonância magnética, cuja complexidade é mínima atualmente,
o roraimense tem que andar 800 km por uma
estrada cheia de buracos ou pagar uma grana
alta se quiser, ou puder, ir de avião.
No Hospital Geral de Roraima, as dez
unidades de tratamento intensivo, as chamadas UTIs, estão constantemente lotadas, e os
médicos plantonistas são obrigados a dar alta
para quem já suporta pelo menos ir para um
leito comum, a ﬁm de dar vaga para os mais
graves. Não é rara a presença de pacientes em
coma aguardando nas enfermarias uma vaga
na UTI do Hospital Geral de Roraima.
Parece que não é uma situação só de Roraima, é
do Brasil todo. Mas para Roraima isso é inaceitável, considerando que temos relativamente uma rede capaz para a
população pequena que temos. Mas continua o jornal:
Esses retalhos do cotidiano que mostram
cenários de um Estado que nunca avança
não são exclusividades da saúde pública. Um
produtor rural, por exemplo – quer dizer, não
acontece isso só na saúde pública, infelizmente
–, que deseja obter uma análise de solo para
plantio tem de enviar suas amostras para os
outros Estados. É tempo e dinheiro que vazam
da anêmica economia local. Igual deﬁciência
é sentido no campo da assistência técnica,
sendo Roraima o único Estado brasileiro a não
dispor deste indispensável serviço de apoio à
agricultura, especialmente a familiar.
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E nós poderíamos ﬁcar escrevendo mais
algumas horas mostrando o quanto nossas autoridades desleixadamente tratam da vida cotidiana
local, mas por enquanto é preciso torcer para que
tais assuntos venham a alimentar os discursos
da campanha eleitoral que se aproxima.
Isso, Srªs e Srs. Senadores, foi o que vi nessa semana que passei em Roraima. Infelizmente, eu como
roraimense, homem que nasceu lá, ﬁco realmente triste de ver que o atual Governador não prioriza o que é
prioridade. Ele não cuida da saúde. Já houve greve de
proﬁssionais da saúde. Ele não cuida da educação. Já
houve greve na área da educação. Ele não cuida da
segurança. Já houve greve da Polícia Militar, da Polícia
Civil. Ele não cuida da agricultura. É um quadro deprimente. No entanto, milhões de reais estão sendo levados
para Roraima, e o que a gente vê mesmo, claramente,
são festas promovidas a toda hora. Há inclusive uma
denúncia a respeito do uso do avião a jato do governo
para transportar artista para fazer show em uma festa
particular da Primeira Dama do Estado. Quer dizer, tem
dinheiro para festa, dinheiro para comprar mansões, dinheiro para ir várias vezes ao exterior, dinheiro, segundo
dizem, até para comprar imóveis no exterior. O Governador, que era um empresário em diﬁculdade ﬁnanceira,
está tendo o dinheiro. Agora, o povo pobre do Estado,
os funcionários públicos, os próprios empresários que
operam lá passam seriíssimas diﬁculdades.
Eu ouvi isso, como diz aqui o jornal, em todos os setores que procurei ouvir, em todos. E é uma tristeza.
Agora, nós estamos a 116 dias da eleição e, aí,
quando começar o horário eleitoral de maneira monumental, produzida, vão mostrar imagens – aliás, como
estão mostrando na campanha institucional do Governo,
que não é mais uma campanha institucional, já é uma
campanha eleitoral, Senador Mão Santa – mostram
pessoas dando depoimento, agradecendo ao Governo
porque foram transportadas de avião do Município para
a capital porque o Governo mandou, porque deu passagem para um desportista ir competir. Quer dizer, é um
trabalho de exploração do sentimento das pessoas.
Fico realmente revoltado porque, para aqueles que
lá vivem, para aqueles que realmente gostam de Roraima, o que estamos vendo é uma gastança desenfreada,
sem nada que possa produzir a melhoria e o bem-estar
das pessoas. Por outro lado, o que estamos vendo é uma
obsessão em ganhar a eleição custe o que custar. Não
interessa se o Estado vai ﬁcar endividado. Por falar nisso, há dois empréstimos colossais tomados do BNDES,
mas o povo está na mesma ou pior. Pior mesmo.
Lamento que, para atender um projeto pessoal
ou de grupo, o atual Governador – que nunca foi eleito
para nada, era o vice-Governador que assumiu o cargo
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porque o titular morreu – não tenha nenhum escrúpulo
em fazer a aplicação correta do dinheiro do povo em
benefício do povo.
Quero, inclusive, dizer que trouxe vários documentos, de diversos setores, sobre irregularidades
promovidas pelo Governador e que vou encaminhar
tanto ao Ministério Público Federal quanto ao Tribunal
de Contas do Estado e da União, dependendo do tipo
de verba, estadual ou federal. Porque um senador, um
deputado federal é eleito primeiramente para zelar pela
boa aplicação do dinheiro público, para ﬁscalizar essa
aplicação; e não o contrário, ou seja, para se servir
desse dinheiro público.
Muita gente, na verdade, quer transformar Roraima num paraíso para roubar; mas os que vivem lá, os
que gostam de lá querem que Roraima se transforme
num paraíso para eles viverem melhor.
E por isso quero deixar aqui a denúncia, Senador
Sarney, pedindo a transcrição da matéria do jornal para

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
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que amanhã não se diga que eu, como parlamentar de
Roraima, ﬁquei omisso diante desse quadro, porque
comigo não vai colar aquela história dos três macaquinhos: as mãos nos olhos para dizer que não estou
vendo; as mãos nos ouvidos, para dizer que não estou
ouvindo; e por ﬁm a mão na boca, para não falar.
Eu portanto estou aqui avisando que vou encaminhar os materiais que recebi para os órgãos competentes apurarem. A minha parte estou fazendo aqui
da tribuna, de maneira a que não se diga que ninguém
ouviu falar. Estou registrando o fato e vou pedir as
providências.
Reitero o pedido de transcrição do material aqui
mencionado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 607, DE 2010
Nos termos do art. 218, inciso VII do
RISF, REQUEIRO voto de pesar pelo falecimento do Senador Iol Alves Medeiros.
Iol Alves Medeiros, nascido em 30/09/1936 em
Cambará do Sul, serviu o exército em São Leopoldo,
entrou para a extinta CEE – Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, onde foi chefe
do setor de transporte e chefe do setor de processamento de dados.
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Foi presidente da associação de aposentados
da CEE. Já em 1999 foi eleito membro do conselho
ﬁscal da Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul, em seguida, em 2002 assumiu a presidência
da Federação, liderando os aposentados gaúchos e
brasileiros até 2008. Na segunda gestão de Iol Medeiros, a FETAPERGS deu um grande passo ao adquirir
sua sede própria, deixando o espaço cedido pelo INSS
durante anos, equipando e modernizando a Federação
com móveis padronizados, nove computadores interligados e um espaço privilegiado para o atendimento
das entidades ﬁliadas e ao público em geral.
Medeiros encerrou o mandato como Presidente em 2008, deixando todas as contas pagas e com
positivo em caixa. Atualmente, ocupava o cargo de 1º
vice-presidente desta entidade, presidente por dois
mandatos e diretor da COBAP (Confederação Brasileira
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de Aposentados). Deixou a esposa Nadir Medeiros e
os ﬁlhos Aline e Eliza e Marcos Medeiros.
Para tanto gostaria que o presente voto fosse enviado para a Senhora Nadir Medeiros, na Avenida Nilópolis,
451 – AP 201 e para Rua Siqueira Campos 1184 – 11º
andar – Porto Alegre – RS – CEP: 90001-970
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 608, DE 2010
Requer voto de pesar pela trágica morte, em 4 de junho de 2010, no Rio Negro, em
área próxima a São Gabriel da Cachoeira/
AM, do advogado Pedro Yamagushi Ferreira,
ﬁlho do Deputado Federal Paulo Teixeira.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, voto de pesar pela morte por
afogamento no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira/AM, em 4 de junho de 2010, do Advogado Pedro
Yamagushi Ferreira.
Requeiro, mais, que este voto de pesar seja encaminhado, com as condolências desta Casa, ao Deputado Federal Paulo Teixeira, da bancada paulista.
Justiﬁcação
É com profunda dor que recebi a notícia da trágica
morte do advogado Pedro Yamagushi Ferreira, que morava
em meu Estado, onde deveria permanecer por três anos.
Yamagushi atuava como advogado da Pastoral Indigenista da Diocese de São Gabriel da Cachoeira. Realizava
importante e meritório trabalho. A morte o surpreendeu
num momento de lazer, em que resolveu nadar no Rio
Negro e foi tragado pelas águas. Eu o conhecia e sabia
do excelente serviço que prestava à comunidade de São
Gabriel da Cachoeira. Conheço também seu pai, o ilustre
Deputado Pedro Teixeira, integrante da bancada paulista
na Câmara Federal, a quem, neste voto, transmito meus
sentimentos de apreço e solidariedade.
O voto que requeiro ao Senado da República é
demonstração de pesar pelo falecimento desse digno
jurista.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Senador Aloizio
Mercadante.
REQUERIMENTO Nº 609, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao povo de
Barreirinha/AM, pelo transcurso do 129º
aniversário do Município.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
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nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de
Barreirinha, no Amazonas, pelo transcurso do seu
aniversário de criação.
Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso, sejam cientiﬁcados o Perfeito Mecias Pereira Batista e,
por seu intermédio, o Vice-Prefeito e o Presidente da
Câmara Municipal.
Justiﬁcação
Localizado no coração do Amazonas, Barreirinha
é um dos mais prósperos municípios do seu Estado,
hoje sob a administração de Mecias Pereira Batista,
um dos dois primeiros indígenas eleitos pelo voto, no
pleito de 2008.
Atualmente com 30 mil habitantes, Barreirinha
é a terra natal do escritor Thiago de Mello, intelectual
reconhecido como um dos maiores poetas contemporâneos, ele que é dono de versos identiﬁcados com a
simplicidade da terra, simplicidade, sim, mas de notável relevância, sobretudo para a Amazônia.
O Voto que hora requeiro é justa homenagem
do Senado Federal a esse próspero município amazonense.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Arthur Virgílio. – Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ordem do Dia.
Comunico ao Plenário que acabei de receber, no
salão nobre desta Casa, o Anteprojeto de Código de
Processo Civil, elaborado pela Comissão de juristas
instituída pelo Ato desta Presidência nº 379, de 2009,
presidida pelo Dr. Luiz Fux, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, e relatado pela Drª Teresa Arruda
Alvim Wambier
Em obediência ao disposto no art. 374 do Regimento Interno, determino a publicação do Projeto de
Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código
de Processo Civil.
E, neste momento, assino os ofícios aos Srs.
Líderes, solicitando que enviem os nomes das Srªs e
dos Srs. Senadores que integrarão a Comissão que
analisará a matéria.
E faço um apelo aos mesmos Líderes, de maneira
que esse trabalho excepcional que esses brasileiros
prestaram ao Senado e ao País seja, com celeridade,
tramitado e votado nesta Casa.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O projeto lido será remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
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.
Relator: Senador Romero Jucá (art. 140
do Regimento Interno)
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.
Comunico ao Plenário que, durante o prazo único,
previsto no art. 122, II-b, combinado com o 375 do Regimento Interno, foram apresentadas as Emendas de nºs
1 a 12, lidas e publicadas nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, darei a palavra a V. Exª.
Concedo a palavra, para proferir parecer, ao Senador Romero Jucá, sobre a matéria e as emendas, em
substituição às Comissões de Constituição e Justiça,
de Tecnologia e de Assuntos Econômicos.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela
ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantive
hoje entendimentos com o Líder do Governo, Senador
Romero Jucá, depois de conversar com a minha Bancada. E há indisposição da minha Bancada e de minha
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parte – até relatei isso a V. Exª ainda há pouco – quanto
a votarmos um relatório que sofreu modiﬁcações substanciais e foi entregue às 10 horas de hoje.
Eu, discursos acalorados à parte, sempre fui ﬁgura de negociação, de acordos e de cumprir os acordos
que estabeleço nesta Casa. Não há exemplo de um que
não tenha sido honrado depois de ter a minha palavra
empenhada como Líder do meu Partido – e sempre,
disciplinadamente, seguido pela minha Bancada.
Fiz a proposta ao Senador Romero Jucá. Em vez
de entrarmos em um confronto, que para mim é estéril – vai nos levar a não sei que horas e digamos que
dê em uma “vitória” do Governo: deixa seqüelas, deteriora o relacionamento –, eu ﬁz a proposta de que o
Senador lesse o relatório dele e nós não votássemos.
Deixaríamos para votar amanhã, na medida em que aí
teríamos consciência plena do que ele modiﬁcou, além
do auxílio, também pleno, da nossa assessoria.
A ideia de votar – e me diz o Senador que sou
voto vencido, porque os Senadores querem votar – uma
proposta que poderia ser de atropelamento, eu nem
sei se dá certo e, se der certo, eu considero inglória.
Considero inglória, porque não faz jus à compreensão
que temos tido nos momentos mais duros nesta Casa.
Nos momentos mais difíceis, quando o Governo não
tem quorum, essa tem sido a tradição. Se essa tradição vai ser rompida, não é por mim, não é por minha
Bancada, não é por nossa culpa. Será uma responsabilidade exclusiva da Liderança do Governo e dos
Parlamentares que integram o Colegiado de Líderes
do Governo. Aceito a dança do jeito que ela for proposta, enﬁm.
Mas ﬁz de maneira muito tranquila e ponderada
o apelo de que o Líder lesse a matéria, que nos deixasse maturar sobre ela, para fazermos o que temos
feito sempre.
Amanhã, sobre ela deliberaríamos. Não consigo
entender a razão da pressa. Sei que esse processo
tem sido atropelado, que não se deu a devida dignidade formal ao processo de votação e de discussão da
matéria aqui. Mas, sinceramente, entendo que, se for
necessário, nós faremos obstrução e o Governo enfrentará nossa obstrução. E nós entraremos num jogo que
considero estéril, que não considero o mais brilhante
nem o mais digno da relação que temos mantido.
Mas, enﬁm, se for assim, será assim.
Eu apenas volto, Senador Romero Jucá, a fazer a
V. Exª o apelo no sentido de que não vá além da leitura
do parecer. Nós ouviremos com atenção, com respeito, o parecer e sobre ele meditaremos. Estamos com
a nossa assessoria mobilizada para estudar as alterações que são consideradas, já na primeira análise,
relevantes, substanciais, e que, portanto, mereceriam
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essa análise acurada que demonstraria o respeito de
ambas as partes, Governo e Oposição, à seriedade
da matéria.
Eu estou, portanto, aguardando, antes de tudo,
essa resposta preliminar. Estou aqui movido pela maior
boa vontade. Volto a dizer: em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém do meu Partido e creio
que de ninguém da Oposição – tenho certeza, do DEM,
a mesma coisa – o desejo de obstaculizar o Pré-Sal.
Temos urgência, mas temos uma urgência prudente. A
urgência prudente é aquela que quer elaborar o melhor
marco regulatório e quer fazer o melhor debate, quer
elaborar as melhores leis, para nós aproveitarmos o
mais rapidamente, o mais eﬁcientemente possível essa
riqueza que a natureza prodigaliza ao Brasil e a mais
uma dúzia de países.
Portanto, eu aguardo. O que me incumbe neste
momento é aguardar a palavra do Líder sobre se é levada em conta ou se não é levada em conta a reivindicação que faz este Líder no sentido de que se interrompa na leitura, para que possamos, como sempre
ﬁzemos, chegar a acordos.
Hoje eu não sei qual é a força que o Governo
supõe que tem. Pode ser que tenha muita. Amanhã
talvez não tenha; depois de amanhã talvez não tenha.
Num momento crucial talvez não tenha; na LDO, talvez não tenha. Certamente, não terá num momento
mais duro.
Eu imagino que os apelos virão. E vão contar
com a compreensão nossa, como sempre contaram,
ou com o ﬁm da compreensão, como nunca aconteceu,
se revelarem a vontade de simplesmente impor à nossa
Bancada – o que seria uma situação de constrangimento – votar uma matéria sobre a qual não temos conhecimento pleno, a qual não dominamos inteiramente e a
qual queremos estudar de acordo com a importância
que ela merece. Eu entendo que as opções são feitas
e são válidas e respeito as opções. Apenas espero
que, depois, respeitem também as minhas opções e
as opções da minha Bancada.
Portanto, antes de qualquer leitura objetiva do
Regimento, eu acho que deveria haver uma palavra
do Líder Jucá sobre a reivindicação que a Liderança
do PSDB lhe faz.
Obrigado, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente. Art. nº 280.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, de acordo com a comunicação de V. Exª, estou cumprindo a parte que é a minha
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parte da leitura, e a leitura do relatório do Relator, como
V. Exª tinha me comunicado.
Quanto à outra parte de natureza política, eu
pensei que tivesse acordado, mas estou vendo que há
alguma dúvida sobre isso. Mas, evidentemente, estou
cumprindo com aquilo que V. Exª me comunicou da
leitura do relatório.
V. Exª tem a palavra para a leitura.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, acho que posso colaborar no sentido de, pelo
menos, encaminhar um entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje de
manhã, tomei a iniciativa de telefonar para o Senador
Romero Jucá. Normalmente, seria o contrário, mas eu
tomei a iniciativa de ligar para o cordato Senador Romero Jucá, a ﬁm de conversarmos sobre o encaminhamento de votação de um acordo que foi feito comigo e
com o PSDB, para que desobstruíssemos a pauta para
votar o Projeto da Ficha Limpa. Votamos as medidas
provisórias que deﬁniram o valor do salário mínimo, o
reajuste dos aposentados e, em seguida, em sessão
especial de que V. Exª recorda, votamos o Ficha Limpa, que era do nosso interesse votar.
E ﬁzemos um acordo que foi cumprido pelo Governo: ele retiraria a urgência constitucional do Projeto
da Petro-Sal, mas que nós votaríamos, nesta semana
e na próxima semana, os projetos do Pré-Sal. O acordo que ﬁz eu honrarei e tenho certeza de que o PSDB
também o fará.
Ocorre o seguinte, Sr. Presidente: conversei com
o Senador Romero Jucá, hoje de manhã, e ﬁzemos um
acordo de procedimento sobre o qual eu até gostaria
de ouvir a opinião de S. Exª. São quatro os projetos
originais do Pré-Sal: a capitalização da Petrobras; a
Petro-Sal; o projeto que deﬁne o processo de partilha;
e o projeto que cria o Fundo Social. O que está, neste
momento, em apreciação e em leitura? Dois projetos
juntos: a criação do Fundo, em que se acopla o processo de exploração pelo regime de partilha – não mais
concessão. Isso é uma novidade.
Este relatório é o que a minha assessoria entregou agora. Uma versão ﬁnal foi entregue às 13 horas
e 43 minutos.
A matéria é altamente complexa e não foi objeto
das necessárias e suﬁcientes audiências públicas nas
comissões. O assunto é árido; e é preciso, no mínimo,
que aquilo que o Senador Romero Jucá elaborou, juntando duas matérias, seja do conhecimento das Ban-
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cadas. Reuni a Bancada do Democratas, hoje pela
manhã, para discutir o assunto, mas não se tinha ainda
uma opinião formada a respeito do texto.
O que estamos propondo – e conversamos com
o Senador Romero Jucá – é que S. Exª leia o relatório.
Mas não se pode querer que, de forma reﬂetida, um
relatório entregue – do conhecimento dos muitos Senadores que chegaram hoje até o meio-dia – já possa
ser votado. Com responsabilidade e conhecimento de
causa, não é normal. O normal é que pactuemos um
entendimento para honrar o acordo.
Não vou obstruir. Vou votar. Agora, quero a compreensão e o respeito no sentido de que se vote com
consciência e que se leia o relatório, mas que a discussão se processe amanhã, quando votaríamos esta
matéria. Não há compromisso de mérito. Uns vão votar “sim”, outros vão votar “não”. No fundo, eu votaria
“sim” em qualquer circunstância; na partilha, não. Mas
vai haver necessidade de um aprofundamento na discussão na minha Bancada para que se dê um voto
consciente.
O Senador Romero Jucá explicou – quero que
ele conﬁrme – que estaria em princípio de acordo à
medida que votássemos o projeto de capitalização da
Petrobras. Eu, de minha parte, até me disponho, nem
que entremos pela madrugada. Se der, muito bem.
Não tenho nada a objetar. O que não quero é votar ou
levar minha Bancada a votar uma coisa sobre a qual
ela não tem absoluta convicção.
Vi o Senador ACM Júnior, que é Relator na CCJ
e na CAE de dois projetos, e a Senadora Kátia Abreu,
que é Relatora na CCJ da matéria mais importante,
que é da partilha, e nenhum dos dois se mostra completamente pronto para votar. Pediram ambos tempo
para conhecer o texto, Senador Romero Jucá, e, se for
o caso, preparar os seus pontos de vista para votação
e encaminhamento na data de amanhã.
De modo que esse é o apelo que faço no sentido
de que mantenhamos o entendimento que foi feito, e
a leitura do relatório seja feita hoje, mas a votação se
processe amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, eu pedi ao Senador Jucá que viesse até a
Mesa no sentido de que ele pudesse encontrar uma
solução de modo a não rompermos o ambiente de
cordialidade, de entendimento que vem sendo mantido nesta Casa, inclusive no acordo que fez o Governo
com a Oposição a esse respeito.
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Peço a V. Exª que ouça o Relator e depois, então,...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem e não é pela ordem. É uma questão de ordem que peço a V. Exª que
me dê a deferência de ouvi-la e respondê-la.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ouço V. Exª sobre a questão de ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Reﬁro-me
ao art. 280 do Regimento Interno, Sr. Presidente, que
diz o seguinte: “É de três dias úteis o interstício entre a
distribuição de avulsos dos pareceres das comissões e
o início da discussão ou votação correspondente.”
Nós recebemos, segundo o Senador José Agripino acabou de aﬁrmar, por volta das 13 horas, o parecer
do Senador Romero Jucá. E mesmo agora acabou de
chegar, neste instante, uma emenda ao art. 47, que
cria o Fundo Social.
Portanto, acima do respeito que devemos devotar aos nossos colegas Senadores, devemos devotar
ao Regimento Interno da Casa. Se não respeitamos
o Regimento, certamente não saberemos nos respeitar reciprocamente. Por essa razão, V. Exª que, como
Presidente da Casa, tem o dever de zelar pelo cumprimento do Regimento, certamente não deixará de
fazê-lo neste instante.
Nós não estamos discutindo algo que interessa
ao Governo ou à Oposição; interessa ao País. Esse
confronto, que eventualmente alguém possa pretender
estabelecer entre Oposição e Governo sobre essa matéria, não existe. Nós não sabemos quem será Governo
a partir de 1º de janeiro do próximo ano; portanto, nós
estamos legislando para o futuro e não para o presente,
especialmente para o futuro, com consequências no
presente. Mas sobretudo em relação ao futuro é que
estamos legislando, e devemos fazê-lo com os olhos
voltados para o País e seu futuro.
Por essa razão, Sr. Presidente, peço a V. Exª que
considere o Regimento e, com base no art. 280, adie
a votação desta matéria. Nós não estamos em condições de deliberar sobre ela, não conhecemos as
alterações apresentadas pelo relator, especialmente
essa alteração estratégica de fusão de projetos que
nos preocupa sobremaneira.
Por essa razão, solicitamos a V. Exª o cumprimento do Regimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero decidir sobre a questão de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar, Sr. Presidente,
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contraditando o Senador Alvaro Dias, que ele leu um
dispositivo que diz respeito a projetos em tramitação
normal. Em caso de urgência, a tramitação se dá de
forma diferente. Portanto, o parecer pode ser dado,
inclusive, de forma verbal, na hora em que a matéria
é distribuída no plenário.
Portanto, o artigo que o Senador Alvaro Dias menciona não vale para a questão da matéria em regime
de urgência, que nós estamos tratando.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou decidir a questão de ordem.
Eu volto a pedir à Casa que a melhor maneira
de nós continuarmos o nosso trabalho é pelo entendimento que foi feito, que nós devemos prosseguir e
que parece que está em andamento.
Agora, quanto à questão de ordem, V. Exª disse:
“É de três dias úteis o interstício entre a distribuição
de avulsos de pareceres das comissões e o início da
discussão ou votação correspondente”. Evidentemente
que nós não estamos no parecer de comissão, estamos
no parecer do relator proferido em plenário, uma vez
que o processo se encontra em regime de urgência,
cuja tramitação tem outro ritmo que não esse previsto
no art. 280.
Mas eu pediria que ele lesse o relatório e, em seguida, ele atendesse a solicitação do Senador Arthur
Virgílio, que admite votar amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se a
Oposição ouvisse um pouco, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem revisão do orador.) – Eu pediria, Líder, que se referisse à
solicitação que lhe ﬁz. Antes até de qualquer declaração substantiva sobre o seu douto relatório, eu pediria
que se manifestasse sobre o apelo que lhe ﬁz, com
muita tranquilidade, é um apelo que lhe ﬁz quanto a
não ser justo, não ser correto se votar, depois das modiﬁcações, hoje, o relatório modiﬁcado e apresentado
hoje. Fiz apelo em nome do passado e, obviamente,
em nome do futuro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Do presente e do futuro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, eu
espero que o presente seja um presente de coerência,
de consequência, de respeito às Oposições.
O passado foi de respeito nosso aos acordos ﬁrmados aqui e o futuro vai depender muito do que se
decidir aqui no presente.
Eu creio que essa é a preliminar. Em seguida,
ouviremos, com muito respeito, o relatório de V. Exª.
Se V. Exª entender “a” ou entender “b”, reagiremos de
maneira “a” ou “b” em relação ao entendimento que V.
Exª manifestar.

Quarta-feira 9

343

26953

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, só uma consideração
rápida ao despacho de V. Exª, até com um objetivo
pedagógico.
V. Exª, é claro, em parte, tem razão, porque há
uma especiﬁcidade neste caso. Estamos deliberando
sobre matéria em regime de urgência constitucional.
No entanto, o Regimento da Casa remete a V. Exª a
decisão. O art. 172 do Regimento remete a V. Exª.
Então, não é uma questão deﬁnida regimentalmente. Cabe ao Presidente e as interpretações devem
se dar sempre por similitude quando o Regimento não
prevê. Se não há previsão regimental e cabe ao Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há previsão regimental.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... a deliberação, essa deliberação deve guardar relação com
o que estabelece o Regimento nos casos dos projetos
em regime ordinário. Portanto, o apelo que faço a V.
Exª é que, em respeito sobretudo àqueles que querem
analisar a proposta e o parecer do Senador Romero
Jucá, possamos ter pelo menos três dias de interstício
para que essa análise se dê. Aﬁnal, não é uma matéria
irrelevante. Trata-se de uma matéria que diz respeito
ao futuro do País. Aﬁrma-se que há um patrimônio nas
profundezas do mar e nós não podemos legislar sobre
esse patrimônio, que dizem extraordinário, de forma
apressada, açodada, sem o necessário estudo, sem
o aprofundamento das pesquisas, sem ouvir especialistas. Mas nós estamos dispostos, com a assessoria
de que dispomos no Senado Federal, a fazer, em três
dias, a análise da proposta apresentada pelo Senador
Romero Jucá.
Esta é a nossa solicitação a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Eu queria chamar a atenção de alguns companheiros aqui, em especial de V. Exª, Senador Sarney.
O Amapá, se aprovada a proposta do Senador Romero
Jucá, deixará de receber R$ 567 milhões e passará a
receber apenas R$6 milhões. O Maranhão sai de R$
1,7 bilhão para R$ 29 milhões, o Piauí sai de R$1,8
bilhão para R$ 18 milhões e Roraima, terra do Senador
Romero Jucá, de R$410 milhões para R$ 6 milhões.
Estes são os números.
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Eu queria saber como é que nós, que representamos os Estados nesta Casa, Senador Alvaro Dias,
poderemos votar ou discutir uma matéria, meu caro
Líder José Agripino, sem clareza desses fatos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito, faço um apelo a V. Exª...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É
preciso – eu lhe digo com toda sinceridade – passar
por cima do Senador Heráclito Fortes para assaltar
os cofres do Piauí. Isto é uma coisa, Senador Romero
Jucá, inaceitável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – V. Exª, Senador Heráclito, está discutindo uma
questão de mérito. Nós ainda não entramos na questão de mérito. Na hora de discutirmos o mérito, V. Exª
colocará os seus argumentos. Vamos ouvir o Relator
para chegarmos a uma conclusão. Acho que estamos
caminhando para uma fase de entendimento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sim,
exatamente. Daí porque eu achar pertinente a solicitação do Senador Alvaro Dias para que se adie o início
dessa discussão. Não deveríamos sequer discutir o
mérito com essa dúvida agora.
Era preciso que o Senador Romero Jucá, que
tem sido uma pessoa maleável, compreensível em
várias questões, já trouxesse para cá um texto que
tivesse pelo menos um início de consenso, não uma
questão dessa natureza, porque vai, forçosamente,
quando chegarmos ao mérito, e V. Exª tem razão, nos
colocar, Senador Casagrande, em situação difícil. Evidentemente, compreendemos a posição de alguns
Estados que eram beneﬁciados, mas há de convir V.
Exª que a grande maioria dos Estados brasileiros será
prejudicada.
Para evitar que essa discussão do mérito crie diﬁculdades aqui no plenário é que me associo à proposição do Senador Alvaro Dias no sentido de que seja
adiado de hoje para amanhã ou depois, até que haja
pelo menos um entendimento preliminar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Essa questão do adiamento está em processo de
decisão. Precisamos, primeiro, ouvir o relatório. Em
seguida, iremos de acordo...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, é importante ouvirmos o Relator...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... com o que foi combinado. Vamos ouvir o relatório
para, em seguida, decidir sobre essa matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Essa
matéria a que o Senador Heráclito se refere...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Romero Jucá.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – ...
não está sequer pautada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB AP)
– Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O acordo foi que
votaríamos o Fundo Social hoje, mas, na verdade, o
Relator, de uma maneira surpreendente, colocou também a questão da partilha hoje.
Então, nós estamos votando duas coisas numa
só sem sequer ter a oportunidade de aprofundar e de
ler por que ele fez isso, por que ele colocou. Isso não
tem bom senso, o mínimo de bom senso, e não existe
sequer acordo político para isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Tasso Jereissati, esta é uma questão de
mérito, de maneira que...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não,
não é uma questão de mérito, porque foi combinado.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – É uma questão de mérito nós votarmos ou não
votarmos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não,
não. O que nós combinamos, com todo o respeito, foi
que votaríamos hoje o Fundo Social. Na verdade, nós
não estamos votando o Fundo Social, já que o Relator
introduziu, nas suas emendas, a questão da partilha
também.
Então, o que foi combinado, do ponto de vista do
acordo, também não é isto, não é mérito: é quebrar o
acordo, mesmo o acordo político, sem falar na questão
especíﬁca regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está concordando comigo, que estou pedindo
para não se quebrar o acordo. Quero ouvir o relatório
para, em seguida, votarmos e seguirmos.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nessa mesma
linha do Senador Tasso Jereissati, o que se percebe,
ao analisar o PLC do Fundo Social, é que tudo da
partilha está incluso ali, menos... Apresentamos uma
série de emendas, se não me falha a memória, dezes-

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sete emendas, que não serão examinadas, certamente, porque foi retirado o que era da partilha e incluído
nesse relatório.
Isso me parece... Primeiro, não é uma coisa pelo
menos parlamentar. Há uma certa desconsideração
com o Parlamentar que apresenta dezessete emendas, que não são examinadas, e o teor do projeto da
partilha está incluso em um outro projeto cujo relatório
vai ser apresentado.
Então, marcho na mesma direção: parece-me
uma falta de consideração com o colega, uma falta por
não examinar essas emendas, que, certamente, não
serão examinadas, porque o assunto já está incluso
no projeto ora em discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Adelmir, quero esclarecer a V. Exª que vamos votar no primeiro turno. Nós teremos um turno
suplementar. Nesse turno suplementar V. Exª pode
apresentar emendas. É do Regimento da Casa. E ele
vai decidir ou não sobre essas emendas que serão
decididas, discutidas.
De maneira que o Relator vai apresentar o relatório e, em seguida, o Plenário, em primeiro lugar, vai
decidir sobre o adiamento. Eu estou de acordo, assim
como V. Exª, que seja mantido o acordo. Estou defendendo isso.
Então vamos ouvir o relatório.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Presidente, pela ordem.
Presidente, eu queria insistir nessa mesma linha
que está colocada. Se é diferente, se nós vamos discutir outra coisa, não temos que votar, fazer nenhuma
votação, pois não é o projeto que está sendo votado,
nós estamos discutindo já a partilha. Esse é um assunto que ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós não estamos discutindo nada, Senador. Nós não
começamos nem a sessão.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mas no projeto que ele apresentando, nas emendas
que o Senador Romero está apresentando, ele está
colocando a partilha, está encaminhando para isso. Foi
um assunto que levantou o Brasil todo, há polêmica de
Estados, os municípios estão nessa expectativa... Nós
vamos já avançar? Nós temos que discutir primeiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A minha posição é a posição de Presidente da Casa,
de querer dirigir os trabalhos no sentido de que ...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Presidente, claro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não estou com posição nenhuma.
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Ele está apresentando um substitutivo. Se é um
substitutivo, nós temos que votar em turno suplementar.
Em turno suplementar, somos obrigados, pelo Regimento, à apresentação, podemos apresentar emendas
e podemos reabrir essas questões todas.
Vamos ouvir o relatório.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É
um substitutivo que prejudica os municípios. O Líder
do Governo está trazendo um substitutivo que prejudica os municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra.
PARECER Nº 735, DE 2010–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria da atenção de todos
os Líderes, Líderes da Base, Líderes da Oposição, do
Senador Tasso Jereissati, que levantou aqui uma questão. Eu gostaria, com muita tranqüilidade, de esclarecer
todos os pontos e, mais do que isso, relembrar aqui
alguns compromissos que nós estamos cumprindo. O
primeiro deles: dizer que o parecer pode ser dado a
qualquer hora. É uma questão de matéria em regime
de urgência e, em matéria de regime de urgência, é
dado parecer na hora, inclusive, de muitas formas, às
vezes, verbal. Portanto, não há questão de prazo de
três dias, da forma como foi levantado.
No que diz respeito ao mérito da matéria, eu
quero relembrar aqui aos Senadores da Oposição que
nós ﬁzemos um primeiro acordo – vou falar com toda a
tranquilidade – na Comissão de Constituição e Justiça.
Qual foi o primeiro acordo que eu ﬁz com a Oposição
na Comissão de Constituição e Justiça? Eu deﬁni, na
Comissão, por questões levantadas pelo próprio Senador Tasso Jereissati, que nós íamos debater, em
primeiro lugar, o sistema de partilha, porque o sistema
de partilha era o mote inicial para se discutir a consequência, que é o fundo, a distribuição de royalties e
a Petro-Sal. Essa foi a primeira questão.
Depois, deﬁnimos e anunciamos pela imprensa,
diversas vezes, que, dos quatro projetos – isso foi ponto
de entendimento com a Oposição para votar o projeto
Ficha Limpa –, o projeto dos royalties e da partilha
seria colocado para após as eleições, e a votação
dos três projetos seria deﬁnida nos seguintes dias: o
projeto do fundo, que engloba a partilha, seria votado hoje; o projeto de capitalização da Petrobras seria
votado amanhã; e o projeto que cria a Petro-Sal seria
votado na quarta-feira, dia 16, porque, na terça-feira,
dia 15, haverá jogo do Brasil na Copa do Mundo. Isso
foi o pactuado. Nós chegamos a assinar um acordo,
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por escrito, de requerimento de urgência, pactuando
a data dessas votações.
Portanto, até agora, nós estamos cumprindo o
entendimento. O Governo retirou a urgência do projeto do Petro-Sal...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não
ﬁcou pactuado que V. Exª ia retirar a partilha e colocar
no seu projeto!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ficou
pactuado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Tirar a
partilha e botar no seu projeto?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ficou
pactuado! Anunciei pela imprensa. Inclusive, faz muito
tempo. Se V. Exª não foi informado, sinto muito, mas
ﬁcou pactuado, e eu avisei pela imprensa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu quero esclarecer ao Plenário que, de acordo com
o Regimento, o Relator não pode receber apartes, e,
depois de concluir o seu relatório, todas os Senadores
poderão inquiri-lo sobre as partes do relatório.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem. Poderemos discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que eu
estava pedindo o aparte e fui o único a quem V. Exª
não concedeu, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Dei agora.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fiquei
de mão estendida. V. Exª concedeu aparte para todos,
menos para mim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Eu? Eu não concedo aparte. Pediram questão
de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas está
esclarecido ao Senador Pedro Simon.
Quando nós anunciamos a solução que daríamos
– e aqui está a imprensa de testemunha –, anunciamos
aos quatro cantos, aos quatro ventos, que faríamos a
emenda da partilha e deixaríamos os royalties para
após as eleições, no projeto originário.
Portanto, ninguém está retirando nada de Município
nem de Estado. Pelo contrário, Estados e Municípios hoje
não têm nada; terão no momento em que construirmos
uma solução e votarmos, após a eleição, em regime de
urgência, o projeto dos royalties. Nós queremos marcar
para 9 de novembro a votação dos royalties aqui no
plenário do Senado, com uma solução equilibrada, que
não quebre o Rio de Janeiro, que não quebre o Estado
do Espírito Santo, que tenha responsabilidade com o
que foi pactuado para trás, no passado, e que possa
garantir recursos, para o futuro, para todas as unidades
da Federação. Esse é o nosso compromisso.
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Eu sou o Relator desse projeto. Portanto, quero
garantir aqui que nós votaremos os royalties no dia
9 de novembro, uma quarta-feira, no plenário deste
Senado, depois de debater nas comissões da forma
como nós faremos, encontrando uma proposta que
seja equilibrada, que não tire do ﬂuxo ﬁnanceiro do
Rio de Janeiro nem do Espírito Santo o dinheiro necessário e que já é utilizado hoje nos Orçamentos dos
dois Estados.
Portanto, diferentemente do que o Senador Heráclito Fortes falou, nós não estamos tirando nada de
Estado nenhum, de Município nenhum. Eu acho que
nós temos de tratar com seriedade essa questão. E a
questão dos royalties será votada após as eleições,
exatamente por conta dessa clima, para não contaminar. É um assunto grave, um assunto sério, que nós
deveremos tratar após as eleições. E eu estou marcando o dia 9 de novembro para nós votarmos.
Quero dizer o seguinte...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V.
Exª me faria um esclarecimento? Se não vai mexer
em nada...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é
nessa matéria!
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por
que não deixa para votar todos eles em novembro?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª falou de outro projeto. V. Exª deve discutir aqui o Projeto
nº 07. O projeto dos royalties está em outro projeto.
V. Exª e o Senador Adelmir Santana estão em outro
projeto, em outra esfera, nessa esfera que será votada
em 9 de novembro.
Quero dizer o seguinte: quero falar com o Senador José Agripino e com o Senador Arthur Virgílio.
Nós temos um compromisso, acordado na votação,
de votar hoje o projeto do fundo com a partilha e de
votar amanhã o projeto da capitalização. Esse é o nosso compromisso. Nós criamos esse compromisso. Eu
pergunto a V. Exªs: se nós lermos o relatório...
Posso propor aqui uma solução intermediária: nós
lemos o relatório; abre-se o debate, já para quem quiser
antecipar o debate; suspende-se o debate para continuar
amanhã e votar amanhã. O Senador Delcídio lê o relatório da capitalização; abre-se o debate; suspende-se
o debate; a gente continua amanhã o debate do fundo
com partilha; vota-se. Depois o da capitalização; e votase, honrando o compromisso que nós ﬁzemos.
Se a Oposição concordar em fazer essa votação
amanhã, nessa forma como eu falei, sem obstrução, eu
concordo com o acordo para nós fazermos da forma
como estou pactuando. Eu acho que é uma forma de
chegarmos a um processo intermediário...
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Permite-me um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – ...antecipar o andamento dos procedimentos, mas votar
amanhã, da forma como está.
Para o Governo não há nenhum interesse de votar
qualquer coisa sem debater. Nós vamos debater aqui
o que for preciso debater e vamos votar o que for preciso votar. Se esse acordo, se essa proposta couber
no ﬁgurino da Oposição, sem obstrução amanhã, eu
topo fazer esse acordo, Sr. Presidente.
Ouço o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Romero Jucá, antes de mais nada, nós dissemos a
V. Exª que não se tratava de pirraça de Oposição contra
Governo. Queríamos debates, queríamos audiências
públicas, e a única que conseguimos fazer sobre a capitalização não contou com a presença de ninguém do
Governo, o que não deixou de ser uma descortesia e,
na verdade, uma falta de responsabilidade dos técnicos
do Governo, porque deveriam ter acorrido para defender
suas posições. Pareceu, assim, uma coisa pró-forma,
como quem diz: “Vamos levá-los e, no ﬁnal, não damos
tanta importância ao que eles pensam”.
Eu entendo que a proposta mais justa seria fazer
os debates amanhã – não sei se o Senador José Agripino concorda – até a leitura dos dois relatórios, quem
sabe. Mas debater... Debate e votação amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu quero
dizer o seguinte: quem for da base do Governo e quiser
falar hoje pode falar hoje; a Oposição pode deixar para
falar amanhã. Eu não estou encerrando o debate. Eu
quero antecipar... Eu quero ganhar tempo. Se a Oposição quiser se resguardar para falar amanhã...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nem
começou o debate, e V. Exª está encerrando?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não,
não. Eu não quero encerrar o debate. É exatamente
o inverso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nem
começou!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu disse
que não quero encerrar o debate hoje. Se a Base do
Governo quiser falar hoje...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –Senador Romero...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se não
houver mais ninguém que queira debater, o Senador
Sarney suspende o debate, recomeça amanhã, e votamos amanhã. Aí, lê-se o relatório da capitalização,
abre-se o debate, suspende-se o debate, e continuamos amanhã. Não quero encerrar nenhum dos dois
debates hoje, não!
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –Os
acordos...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Por mim,
debato com V. Exª na hora em que precisar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito bem. Vou, então, repetir o que julgo que seja mais
justo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Os dois
relatórios seriam lidos; nós tomaríamos conhecimento
efetivo das modiﬁcações que V. Exª apôs ao relatório
de sua responsabilidade; e nós faríamos os debates
amanhã. Eu vejo que essa é a forma...
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA.
Fora do microfone.) – O substitutivo...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
substitutivo. Até porque, supostamente, o substitutivo
abriria a necessidade do prazo. Mas não queremos fugir
dos prazos que foram acordados. Entendo que é um
subterfúgio se dizer “os do Governo falam hoje”...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quem
quiser falar...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Podem
não falar amanhã. A minha proposta é muito enxuta. Se
quiser falar amanhã, fala; se não quiser falar amanhã,
não fala. Nós não estamos querendo ganhar tempo.
Não estamos querendo... Nós queremos...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não estão querendo obstruir. Sem obstrução...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
obstrução – eu já disse a V. Exª. Obstrução seria na
hipótese de se insistir na votação hoje. E não é por nenhuma razão outra. Tenho muita pressa em aprovar o
pré-sal. A obstrução se daria por absoluta necessidade
de nós procurarmos ganhar tempo para conhecermos a
profundidade das modiﬁcações propostas por V. Exª.
Eu volto a dizer: costumo entender V. Exª muito
bem. V. Exª é um homem inteligente, pragmático, experimentado, é um bom operador de Plenário, um excelente operador de Plenário, por sinal. E eu lhe disse,
em conversas particulares nossas, que eu não estava
entendendo esse episódio. Eu entendo a luta, entendo
o confronto, quando ele tem que vir.
Mas, esse confronto, eu via no Governo certo
brilho nos olhos para nos propor um confronto que
não queríamos. E continuamos não querendo. É um
confronto cujo resultado eu não sei. Olho para o painel
e vejo o Governo com 42. É um cálculo assim: 42 até
que horas? Não consigo entender por que essa necessidade. Parece-me uma necessidade de aﬁrmação do
Governo sobre a Oposição. Isso não é característica
da Liderança de V. Exª. Se é encomenda, V. Exª pode-
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ria dizer a quem encomendou o seguinte: “Não é essa
a minha relação”. Isso não ajuda os novos momentos
de debate e de diálogo. Nada como um dia depois do
outro, ou seja, nem começou essa luta ainda. Poderíamos já ter ouvido seu relatório e estar acordados de
que amanhã faríamos o debate e votaríamos as matérias para ﬁcarmos com os dias aprazados. Esse é
nosso compromisso. Quanto à insistência de se fazer
o contrário, há uma diferença. Vejo que minha proposta
revelaria a consideração por nós. Seria ler os relatórios
e encerrar neste momento para amanhã fazermos os
debates e, com base no relatório, as votações.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Um aparte, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Acho que encontramos a solução. O Senador Jucá
disse que admite votar amanhã o projeto. V. Exª também admite que sua proposta é votar amanhã. Ele
leria o relatório e nós então deixaríamos a votação
para amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se alguém quiser falar, eventualmente fala. Senão, suspende-se e continua-se amanhã. O Senador Delcídio
leu seu relatório; da mesma forma, abre-se a palavra
e suspende-se.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
pediria a V. Exª que solicitasse a seus liderados que
não falassem...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não
posso pedir, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...justamente para nós fazermos as coisas...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não comando os Senadores e as Senadoras da Casa, mas
pode ﬁcar de certa forma...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por isso
que eu falei a palavra pedir, não seria a palavra ordenar.
Seria a palavra pedir. Ou seja, entendo que seria um gesto
de consideração porque não tem sido diferente a nossa
postura em relação aos projetos de interesse do País. Nós
temos sempre participado... Vou ver o percentual de votação, talvez dê 96% de votações em que nós aprovamos
projetos do Governo, ou por inteiro, quando o projeto é
bom, ou colaborando, aperfeiçoando, com emendas nossas aceitas, enﬁm. E não dá para dizer que esta oposição
é uma oposição sectária, revanchista ou o que quer que
seja. Então, não sei qual interesse que teria o Governo
de quebrar essa relação. Para mim, é uma coisa muito
enxuta, muito clara. E tenho a impressão de que V. Exª
tem absoluta possibilidade, e não é autoridade de quem
ordena, mas autoridade de quem lidera, de combinar com
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os seus liderados, que, em atenção a nós, ﬁzesse hoje a
leitura dos dois relatórios e se dissesse amanhã nós debateremos. Quem quiser debater vá à tribuna e debata.
Não importa o tempo que demoremos, nós vamos amanhã
votar essas matérias. Jamais tivemos compromisso com...
Tivemos compromisso de não obstruir, mas não tivemos
compromisso com o mérito; com o que não concordarmos,
votaremos contra, enﬁm. Tenho a impressão de que estamos sendo razoáveis, estamos de novo mostrando que
queremos ver votada a matéria do pré-sal. Não queremos
perder o momento que, para mim, é o momento relevante
das emendas. Temos de considerar os parlamentares que
dedicaram tempo intelectual e preocupação nacional com
as emendas. É uma proposta muito clara... Tenho impressão
de que estamos muito perto de um acordo, Sr. Presidente,
mas não seria com metade falando hoje, enfraquecendo
a sessão, empobrecendo a sessão, enfeiando a sessão.
Seria nós darmos solenidade a um projeto que é relevante e que merece que o tratemos com solenidade, com
respeito, e é justamente com esse nível de solenidade e
respeito que me dirijo a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu ouço
o Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Romero, se a discussão é para apelar para
quem deve falar ou não falar, se V. Exª não faz o apelo, eu poderia assumir a responsabilidade para fazer
o apelo para que nenhum Senador debatesse hoje e
deixasse para falar amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, depois de ouvir o Senador José Agripino, eu
vou fazer o apelo, Sr. Presidente. Acho que temos de
construir a concórdia. O nosso objetivo aqui é votar
num clima construtivo. Portanto, ouço o Senador José
Agripino; depois, vou me manifestar, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Até porque, Senador Romero Jucá, desde de manhã que estou buscando, e V. Exª é testemunha: quem procurou
fui eu. Por que eu procurei? Porque não entendo que
Pré-Sal seja matéria de interesse do Governo ou de
Oposição, é de interesse do País. Foi por isso que o
procurei. O Pré-Sal é de interesse do brasileiro, é uma
riqueza do povo brasileiro. Não passa pela cabeça de
nenhum oposicionista diﬁcultar a exploração do PréSal. Nós temos é divergências de ponto de vista sobre a forma de explorar o petróleo do Pré-Sal. Então,
acho que estamos chegando a um entendimento. Lê
um relatório e lê o outro, é do pleno conhecimento.
Se for o caso, passo a noite lendo um relatório e o
outro; os nossos companheiros passarão também a
noite lendo, até para compensar os debates que não
ocorreram em Comissões, e amanhã votamos. Agora, votamos, em primeiro lugar, o relatório do Fundo

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e, depois, o relatório da Capitalização. E V. Exª vai ver,
esta Casa vai ver, Presidente Sarney, que esta matéria não é matéria de Governo e Oposição, até porque
tenho certeza de que governistas vão votar de forma
divergente em relação à orientação do Governo; até
porque essa matéria é de interesse do Brasil, e tenho
certeza de que os Senadores vão votar de acordo com
a sua consciência e com o seu pensamento. Agora, é
preciso que se forme essa consciência pela reﬂexão
que se dará até amanhã. De modo que acho que o
acordo proposto por mim e aceito por V. Exª e aceito
pelo Senador Arthur Virgílio está de bom tamanho e
podemos encaminhar nesse rumo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª. Pode ler o seu relatório.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quero registrar, Sr. Presidente, que, feito o compromisso de votarmos
amanhã as duas matérias, lermos hoje as duas matérias,
não haver obstrução e garantirmos a votação, não há por
que nós ﬁcarmos contra esse entendimento.
Aliás, quero registrar que a busca do entendimento sempre foi uma posição minha, do Senador
Arthur Virgílio, do Senador Renan, do Senador José
Agripino, de todas as lideranças. Então, não há por
que não construirmos a concórdia no procedimento,
e, portanto, poderemos divergir no mérito em algum
momento, mas, efetivamente, estaremos votando para
o bem do País.
Então, feito isso, vou rapidamente registrar o meu
relatório, Sr. Presidente, para que, logo após a minha
fala, eu possa apelar aos Senadores e Senadoras da
base que não usem da palavra e que a gente possa
discutir amanhã sucintamente também, porque já se
diz que Governo não discute, Governo vota e aprova;
a oposição é que deverá falar mais nessa matéria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Romero, leia o relatório.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vou ler
Sr. Presidente.
Quero saudar os membros da Federação Única
dos Petroleiros que estão aqui, representando aqui
uma força importante do País e o trabalho realizado
pela Petrobras.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Senador...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador
Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Conversei aqui com os Senadores José Agripino, Arthur Virgílio e Antonio Carlos Júnior, estávamos fazendo o entendimento de que, se vamos votar amanhã,
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começarmos a Ordem do Dia às 14 horas, hora da
sessão, não tem pinga-fogo, não tem pronunciamento. Começamos, imediatamente, o debate para fazer
um grande debate e votarmos essa matéria amanhã
deﬁnitivamente. Então, 14 horas iniciaríamos a Ordem
do Dia com a presença do Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Votaríamos as duas matérias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É o desejo da Presidência. Continue a ...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, o PLC nº 7, de 2010, foi originariamente enviado pelo Poder Executivo, sob a forma do Projeto de
Lei nº 5.940, de 2009, tendo sido alterado na Câmara
dos Deputados. Ele é composto por 4 capítulos e 17
artigos.
Eu vou rapidamente falar que esse projeto substitutivo da forma como eu ﬁz, Sr. Presidente, engloba
não só o regulamento do Fundo Social, que cria mecanismos para a sua gerência ﬁnanceira, para o seu
desenvolvimento, para o investimento de recurso, para
a priorização de áreas que são importantes, como a
área da educação, da cultura, da saúde pública, da
Previdência Social, que nós incluímos, da ciência e
tecnologia, do meio ambiente, que nós incluímos, e da
mitigação e adaptação de mudanças climáticas.
Inclusive, quero registrar que apresentei e entreguei à Mesa uma emenda de redação, que dá nova
redação ao art. 47 do Projeto de Lei da Câmara exatamente para compatibilizar esses itens que são objeto
do Fundo Social.
Além disso, coloquei o regulamento da partilha, porque efetivamente nós estamos cumprindo um
compromisso com a oposição e com os Senadores e
Senadoras da base de trazermos a esse debate, em
primeiro lugar, para deﬁnirmos o perﬁl de exploração
que nós teremos.
Portanto, eu trouxe como emenda de relator toda
a regulamentação da partilha, a forma como será feita toda a sua ação, a forma como serão feitas as licitações, as exigências, os contratos. Tudo isso está
deﬁnido no meu substitutivo, que efetivamente dá os
procedimentos para que esse processo possa ser feito
de forma transparente e clara com a ﬁscalização, com
o acompanhamento da sociedade.
É muito importante dizer que a partilha está sendo incluída no processo de exploração do Brasil sem
se retirar a concessão. Portanto, continuará ocorrendo
no Brasil tanto a concessão quanto a partilha. O que
diferencia uma da outra? A forma de apurar o resultado, e esse resultado será apurado na partilha dando
mais recursos para o povo brasileiro, para o Estado
brasileiro, para a intervenção do Governo brasileiro nos
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assuntos que nós elencamos aqui como prioritários
para a absorção de recursos do Fundo Social.
Sendo assim, Sr. Presidente, para não me estender, apresento o meu substitutivo solicitando a aprovação do Plenário, registrando a emenda de redação
que apresentei e dizendo às Srªs e aos Srs. Senadores
tanto da Base, quanto da Oposição que amanha, às
14 horas, estaremos aqui prontos para ouvir todos os
Senadores e Senadoras, debater efetivamente esse
projeto e aprovar, tanto o projeto que cria o fundo e a
partilha, como o projeto que aprova a capitalização da
Petrobras, dando condições de a Petrobras continuar
a investir os recursos necessários para o crescimento
do País e para a exploração do pré-sal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Permite-me um aparte, Senador Romero?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não.
Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E ainda
indagamos quanto ao parecer do projeto da capitalização que ainda não está em nosso poder.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Foi distribuído; o Senador Delcídio já havia distribuído na Internet, na rede, há mais de um mês. Portanto, já está
à disposição.
O Senador Delcídio vai poder também se referenciar e o projeto será distribuído. Portanto, ﬁca aqui
o meu apelo pela aprovação, o registro da importância
dessa matéria. É uma matéria que fará história no Brasil, fará história neste País a mudança da forma como
vamos explorar o pré-sal.
Os recursos da partilha trarão dividendos importantes para a transformação da sociedade brasileira
no que diz respeito à educação, à saúde, à ciência e
à tecnologia, ao meio ambiente e à Previdência Social. Dessa forma, ﬁca o apelo aqui pela aprovação,
Sr. Presidente.
Dou por lido o meu relatório e aguardo amanhã
para o debate.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer, na íntegra:
PARECER Nº , DE 2010
De Plenário, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 7, de 2010, que cria o Fundo Social – FS, dispõe sobre sua estrutura e fonte
de recursos, altera a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O PLC nº 7, de 2010, foi originariamente enviado pelo Poder Executivo sob a forma do Projeto de
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Lei nº 5.940, de 2009, tendo sido alterado na Câmara
dos Deputados. Ele é composto por quatro capítulos
e dezessete artigos.
O Capítulo I trata da deﬁnição e objetivos do
Fundo Social, que é um fundo de natureza contábil
e ﬁnanceira, vinculado à Presidência da República, e
tem por objetivos:
i) ﬁnanciar projetos e programas nas áreas de combate à pobreza, desenvolvimento da
educação, da cultura, da saúde pública, da ciência e tecnologia e de adaptação e mitigação
às mudanças climáticas;
ii) constituir poupança pública de longo
prazo; e
iii) mitigar as ﬂutuações de renda e de
preços na economia nacional, decorrentes das
variações na renda gerada a partir das atividades de produção da indústria petrolífera e da
extração de outros produtos não renováveis.
Além dos programas listados no item i acima, no
mínimo 5% dos recursos aplicados no combate à pobreza serão destinados para fundo especíﬁco, de caráter
temporário, que terá por objetivo recompor a diferença
entre o que foi recolhido em salários mínimos e o que
foi efetivamente pago pela Previdência Social.
O Capítulo II dispõe sobre a origem dos recursos
do Fundo. A maior parte virá da exploração do petróleo, na forma de parcela do bônus de assinatura, dos
royalties que cabe à União nos contratos de partilha;
da receita advinda da comercialização do petróleo; além
dos royalties e da participação especial dos blocos do
pré-sal já licitados destinados administração direta da
União. O FS também receberá o resultado das aplicações ﬁnanceiras sobre suas disponibilidades e outros
recursos que lhe sejam destinados em lei.
O Capítulo III trata da política de investimento do
Fundo. As aplicações deverão buscar o equilíbrio entre
segurança, liquidez e rentabilidade, além de assegurar
sustentabilidade ﬁnanceira. Por isso, os programas e
projetos destinados ao desenvolvimento social e regional serão ﬁnanciados somente com os rendimentos das
aplicações, devendo o principal ser preservado. Entretanto, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo,
será possível resgatar parte do principal, desde que
não se comprometa a sustentabilidade econômica e
ﬁnanceira do Fundo.
Para atender o objetivo de mitigar a volatilidade de
renda e de preços na economia nacional, o FS deverá
adquirir ativos preferencialmente no exterior.
A política de investimento será, em sua maior
parte, deﬁnida em regulamento, pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS), a ser cria-
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do. O regulamento deﬁnirá, entre outros parâmetros, o
nível de risco das aplicações, os percentuais mínimos
e máximos a serem investidos no exterior e por setor
de atividade econômica, e a rentabilidade mínima esperada. Os membros do Comitê não poderão ser remunerados pelas suas funções.
O PLC prevê a possibilidade de se utilizarem recursos do FS para instituição de fundo de investimento
especíﬁco. Trata-se de fundo de natureza privada, contando com patrimônio próprio separado do patrimônio do
cotista e do administrador, e sujeito a direitos e obrigações próprios. A União será a única cotista desse fundo,
devendo a integralização das cotas ser autorizada em
ato do Poder Executivo. A política de investimento do
fundo e as questões operacionais da gestão administrativa e ﬁnanceira serão deﬁnidas no estatuto.
O Capítulo IV dispõe sobre a gestão do Fundo está
prevista a criação do Conselho Deliberativo do Fundo
Social (CDFS), que terá, entre outras, a atribuição de
propor ao Poder Executivo a prioridade e destinação
dos recursos resgatados para ﬁnanciar os programas
de combate à pobreza e desenvolvimento da educação,
da cultura, da saúde pública, da ciência e tecnologia e
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os
projetos e programas ﬁnanciados com recursos do FS
deverão observar critérios de redução das desigualdades
regionais, priorizando os municípios com baixo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH).
O mesmo Capítulo IV prevê formas de prestação
de contas. As demonstrações contábeis e os resultados
das aplicações deverão ser apurados semestralmente
pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme prevê o
inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 2001. Adicionalmente, o PLC estabelece que o Ministério da Fazenda deverá encaminhar trimestralmente ao Congresso
Nacional relatório de desempenho do Fundo Social,
nos termos do regulamento do Fundo.
A Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de Lei n° 5.940, de 2009, que originou o PLC sob
análise, enfatiza que a formação de um fundo para
acumular os recursos oriundos da exploração do petróleo constitui-se nas melhores práticas internacionais.
A criação de um fundo é necessária para lidar com as
idiossincrasias da indústria extrativa, em particular, da
indústria do petróleo, quais sejam:
i) são receitas ﬁnitas, tendo em vista que
o petróleo é um recurso não renovável;
ii) são receitas voláteis, em decorrência
da forte variação do preço do petróleo no mercado internacional;
iii) implicam forte ingresso no País de
moeda estrangeira, com impactos não desprezíveis sobre a taxa de câmbio.
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A instituição de um fundo soberano, como é o Fundo Social, permite lidar com essas três idiossincrasias.
Em primeiro lugar, porque a acumulação de poupança
pública permitirá que futuras gerações se beneﬁciem
da riqueza gerada pelo petróleo, mesmo após a exaustão das reservas. Em segundo lugar, a possibilidade
de sacar recursos do fundo em períodos de recessão
contribui para atenuar os efeitos da ﬂutuação do preço
internacional do petróleo sobre a atividade econômica. Por ﬁm o fundo ao investir em ativos no exterior,
contribuirá para amenizar a tendência à apreciação
cambial decorrente do excesso de entrada de divisas,
provocado pelas exportações de petróleo.
Foram apresentadas doze emendas. Em geral,
as emendas propunham novas áreas para aplicação
dos recursos do fundo, como reforma agrária(Emenda
n° 2), previdência social (Emendas n°s 2, 3 e 10), meio
ambiente (Emendas n°s 3, 7), renda básica de cidadania (Emenda n° 4), sustentabilidade da Amazônia
(Emenda n° 6), desenvolvimento tecnológico de energias renováveis, conservação marinha e proteção dos
biomas brasileiros (Emenda n° 9) e diversos ministérios
(Emenda n° 11).
Outras emendas propunham estabelecer prioridades ou percentuais mínimos de gastos para áreas como
educação pública básica, cultura e saúde pública (Emenda n° 1); educação pública, básica e superior (Emenda
n° 5); projetos visando ao desenvolvimento tecnológico,
ao combate à pobreza e à preservação da Amazônia
(Emenda n° 6); projetos visando a ações de mitigação
da mudança de clima e de adaptação à mudança de
clima e aos seus efeitos (Emenda n° 8); previdência
social (Emenda n° 10); diversos órgãos e programas
da administração pública (Emenda n° 11).
Por ﬁm, a Emenda n° 12 propõe incluir entidade
de representação dos municípios de abrangência nacional na composição do Comitê de Gestão.
A Mensagem n° 81, de 2010 (n° 82/2010, na origem), do Presidente da República, solicitou regime de
urgência ao PLC n° 7, de 2010, nos termos do § 1° do
art. 64 da Constituição Federal. Assim, desde 22 de
março, o PLC passou a tramitar em regime de urgência constitucional, sendo analisado simultaneamente
pelas seguintes comissões temáticas: 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.
II – Análise
O PLC propõe, por meio do Fundo Social, a criação de um fundo soberano, instrumento de acumulação
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de poupança ou de estabilização econômica bastante
utilizado em países exportadores de petróleo ou de
outros recursos minerais. . Já se passaram mais de
50 anos desde a criação do primeiro fundo soberano,
no Kuwait, mas eles se popularizaram mais fortemente
somente nos últimos 20 anos. Há exemplos de fundos
soberanos em países de praticamente todos os continentes, de diferentes graus de desenvolvimento e de
diferentes regimes de governo.
A justiﬁcativa para se criar um fundo soberano é
aquela tão bem expressa na exposição de motivos do
Projeto de Lei n° 5.940, de 2009, que deu origem ao PLC
sob análise: a receita gerada pelo petróleo possui idiossincrasias que requerem um tratamento diferenciado. O
fato de o petróleo ser um recurso ﬁnito e não renovável
faz com que seja aconselhável poupar parte das receitas
geradas oriundas de sua exploração, para que gerações
futuras possam também usufruir dessa riqueza.
O Fundo Social também poderá contribuir para atenuar os efeitos da volatilidade do preço do petróleo sobre
nossa economia. À medida que nos tornemos importantes
produtores mundiais, parte não desprezível de nossas
exportações e da arrecadação ﬁscal serão provenientes,
direta ou indiretamente, da indústria do petróleo. isso signiﬁca que variações no preço do petróleo terão impacto
relevante sobre a taxa de câmbio, sobre a arrecadação
ﬁscal e sobre o nível de atividade econômica, em geral.
Para amenizar esses impactos, podem ser criadas regras
prevendo o saque de recursos do FS quando o preço do
petróleo estiver baixo, e o aporte de recursos quando o
preço do petróleo estiver mais elevado.
Na Câmara dos Deputados, o PL n° 5.940, de
2009, sofreu algumas alterações que parecem pouco
contribuir para aprimorar o texto original. As principais
alterações foram:
i) os recursos do FS passariam também
a ﬁnanciar projetos na área de saúde pública.
Concordamos com essa alteração. No Senado
Federal, entretanto, foram apresentadas emendas propondo utilização dos recursos do FS
em outras áreas. Apesar de reconhecermos as
carências nas áreas que seriam favorecidas,
sabemos também que os recursos são ﬁnitos
e, por isso, optamos por concentrar os recursos
em poucas atividades, com o intuito de superar
de forma deﬁnitiva suas carências. Assim, optamos por não acatar o conteúdo oriundo das
seguintes emendas apresentadas no Senado
Federal: nos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11;
ii) o FS passou a ter como fonte de receitas parcela dos royalties e da participação
especial destinada a União, tanto nos contratos
de partilha, como nos contratos de concessão.
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Mantivemos essa proposta da Câmara, por
entender ser uma forma de ampliar os recursos do fundo com isso garantir que atinja seus
objetivos sejam atingidos;
iii) introduziram-se limitações à atuação do
Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social e
do Conselho Deliberativo do Fundo Social. Por
exemplo, estipulou-se a participação obrigatória
de Ministros de Estado no CGFFS, e criaramse restrições à autonomia do CDFS para a
destinação dos recursos. Incorporamos essas
alterações no Substitutivo apresentado.
Somos contrários à aprovação das Emendas nos 1,
5, 6, 8, 10 e 11, todas apresentadas no Senado Federal,
por estabelecerem regras mais rígidas para aplicação
dos recursos. O que hoje pode parecer prioritário, pode
deixar de sê-lo no futuro. Caberá ao Comitê e ao Conselho acompanharem a conjuntura econômica nacional
e internacional, bem como a trajetória de crescimento
de nossa economia, para decidirem, da forma mais
eﬁciente possível, a melhor política de investimento e
de aplicação dos recursos do FS.
Somos igualmente contrários à Emenda n° 12,
apresentada no Senado Federal, que propõe a presença de representante de entidade de representação dos
municípios no Comitê de Gestão Financeira. Isso porque o Comitê tem por atribuição formular a política de
investimentos do Fundo, para a qual não é necessária
a presença de representante dos municípios.
Outra alteração no PLC que julgamos fundamental é garantir que o regime de partilha seja incorporado
ao seu texto. O Fundo Social é parte integrante do regime de partilha, tendo em vista que a maior parte de
seus recursos provirá da receita da comercialização
do óleo pertencente à União. Não faz sentido discutir
uma proposta, sem discutir a outra.
Encontra-se em tramitação, na Casa, o PLC n°
16, de 2010, que dispõe sobre o regime de partilha.
O regime de partilha constitui-se em mais que
bem-vinda inovação no marco regulatório do petróleo.
Com esse regime, o petróleo extraído passa a ser da
União, depois de deduzidas as parcelas do contratado
referentes ao custo e participação no óleo excedente.
Destaca-se que esse regime é adotado por grandes
países produtores, como Síria, Omã, Nigéria, Indonésia, Angola, Egito, Índia e China.
Passamos, assim, de um regime em que o óleo
é entregue às empresas exploradoras, para outro em
que a União é a proprietária do óleo extraído. Com
isso, o controle da União aumenta, o que possibilita,
entre outras coisas, estimular a indústria petroquímica,
vendendo-lhe o óleo em condições favoráveis. A União
também poderá utilizar o óleo para fortalecer e melhorar
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a imagem do Brasil no exterior, por meio de acordos
estratégicos com parceiros comerciais e políticos.
O PLC prevê um novo papel para a Petrobras,
tendo em vista, sempre, o interesse público. Assim,
quando for de interesse público, a União entregará,
diretamente para a Petrobras, sem licitação, o direito
de exploração de determinada área. Também havendo interesse, poderão ser formados consórcios, com
participação do capital privado – nacional ou estrangeiro – que, dessa forma, irão também contribuir para
o desenvolvimento do país. Saímos, portanto, da fase
em que o interesse do setor privado se sobrepõe aos
interesses nacionais. No novo marco regulatório pretende-se, sim, contar, por meio dos consórcios, com a
participação e contribuição do setor privado, mas em
uma relação equilibrada com o Estado, com evidentes
benefícios para ambos.
O PLC n° 16, de 2010, tem origem no Projeto de
Lei n° 5.938, de 2009, enviado pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional. A principal diferença entre as
duas redações é o tratamento dado às participações
governamentais. O projeto original mantinha o disposto
no ordenamento vigente, a Lei n° 9.478, de 1997, no
que diz respeito aos royalties e participação especial.
Já o PLC n° 16, de 2010, aprovado pela Câmara dos
Deputados, aumenta a alíquota dos royalties de 10%
para 15%; altera signiﬁcativamente a distribuição entre entes federativos, destituindo o tratamento especial
conferido a estados e municípios produtores; e extingue
a participação especial.
Considerando não ser o momento propício para
discutir alterações nas participações governamentais,
e entendendo a complexidade do assunto e a diﬁculdade de conciliar interesses dos estados e municípios
produtores, com os dos não-produtores, ganha relevância a proposta de se restituir a redação original do
projeto que cria a partilha – o que é mais relevante e
urgente – e incorporando-a ao PLC n° 7, de 2010, deixando para um momento posterior a discussão sobre
o montante e a distribuição das participações governamentais. Essa discussão pode permanecer no PLC n°
16, de 2010, para ser discutido futuramente, e, sendo
aprovados, neste momento, dois importantes temas
propostos para o marco regulatório que se quer criar
quanto à exploração de petróleo no pré-sal, o regime
de partilha e o Fundo Social.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara no 7, de 2010, na forma do
seguinte Substitutivo.
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EMENDA N° 13 – PLENÁRIO
(Substitutivo)
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 7, DE 2010
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 n° 9.478, de 6 de agosto de 1997; cria
o Fundo Social – FS, dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração e a
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos em áreas do pré-sal e em áreas
estratégicas, cria o Fundo Social – FS, dispõe sobre
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997.
CAPÍTULO II
Das Deﬁnições Técnicas
Art. 2º Para os ﬁns desta Lei, ﬁcam estabelecidas
as seguintes deﬁnições:
I – partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos no qual o
contratado exerce, por sua conta e risco, as
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à apropriação
do custo em óleo, do volume da produção
correspondente aos royalties devidos, bem
como de parcela do excedente em óleo, na
proporção, condições e prazos estabelecidos
em contrato;
II – custo em óleo: parcela da produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos, exigível unicamente em
caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados
pelo contratado na execução das atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita
a limites, prazos e condições estabelecidos
em contrato;
III – excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros
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hidrocarbonetos ﬂuidos a ser repartida entre
a União e o contratado, segundo critérios deﬁnidos em contrato, resultante da diferença
entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties
devidos e, quando exigível, à participação de
que trata o art. 43;
IV – área do pré-sal: região do subsolo
formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal
deﬁnida pelas coordenadas geográﬁcas de
seus vértices estabelecidas no Anexo desta
Lei, bem como outras regiões que venham a
ser delimitadas, em ato do Poder Executivo,
de acordo com a evolução do conhecimento
geológico;
V – área estratégica: região de interesse
para o desenvolvimento nacional, delimitada
em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo
baixo risco exploratório e elevado potencial
de produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos;
VI – operador: a Petróleo Brasileiro S. A.
– PETROBRAS, responsável pela condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações
de exploração e produção;
VII – contratado: a Petrobras, ou, quando for o caso, o consórcio por ela constituído
com o vencedor da licitação para a exploração
e produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos em regime de
partilha de produção;
VIII – conteúdo local: proporção entre o
valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato e o
valor total dos bens utilizados e dos serviços
prestados para essa ﬁnalidade;
IX – individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado da
produção e ao aproveitamento racional dos
recursos naturais da União por meio da uniﬁcação do desenvolvimento e da produção
relativos a jazida que se estenda além de bloco concedido ou contratado sob o regime de
partilha de produção;
X – ponto de medição: local deﬁnido no
plano de desenvolvimento de cada campo onde
é realizada a medição volumétrica do petróleo
ou do gás natural produzido, conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP;
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XI – ponto de partilha: local em que há
divisão entre a União e o contratado do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos produzidos, nos termos do respectivo
contrato de partilha de produção;
XII – bônus de assinatura: valor ﬁxo devido a União pelo contratado, a ser pago no
ato da celebração e nos termos do respectivo
contrato de partilha de produção; e
XIII – royalties: compensação ﬁnanceira
devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, em função da produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos sob o regime de partilha
de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Do Regime de Partilha de Produção
Seção I
Disposições Gerais
Art. 3º A exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos na
área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União no regime de partilha de produção,
na forma desta Lei.
Art. 4º A Petrobras será a operadora de todos os
blocos contratados sob o regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurado, a este título, participação
mínima no consórcio previsto no art. 20.
Art. 5º A União não assumirá os riscos das atividades
de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção
decorrentes dos contratos de partilha de produção.
Art. 6º Os custos e os investimentos necessários
a execução do contrato de partilha de produção serão
integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe,
no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos
termos do inciso II do art. 2º.
Parágrafo único. A União, por intermédio de fundo especíﬁco criado por lei, poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em
áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos
correspondentes à sua participação, nos termos do
respectivo contrato.
Art. 7º Previamente à contratação sob o regime
de partilha de produção, o Ministério de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover
a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das
áreas estratégicas.
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Parágrafo único. A Petrobras poderá ser contratada diretamente para realizar estudos exploratórios
necessários à avaliação prevista no caput.
Art. 8° A União, por intermédio do Ministério de
Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha
de produção:
I – diretamente com a Petrobras, dispensada a licitação; ou
II – mediante licitação na modalidade
leilão.
§ 1º A gestão dos contratos previstos no caput
caberá a empresa pública a ser criada com este propósito.
§ 2º A empresa pública de que trata o § 1º não
assumirá os riscos e não responderá pelos custos e
investimentos referentes às atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação
das instalações de exploração e produção decorrentes
dos contratos de partilha de produção.
Seção II
Das Competências do Conselho Nacional
de Política Energética – CNPE
Art. 9º O Conselho Nacional de Política Energética
– CNPE tem como competências, entre outras deﬁnidas
na legislação, propor ao Presidente da República:
I – o ritmo de contratação dos blocos sob
o regime de partilha de produção, observandose a política energética, o desenvolvimento
e a capacidade da indústria nacional para o
fornecimento de bens e serviços;
II – os blocos que serão destinados à
contratação direta com a Petrobras sob o regime de partilha de produção;
III – os blocos que serão objeto de leilão
para contratação sob o regime de partilha de
produção;
IV – os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção;
V – a delimitação de outras regiões a
serem classiﬁcadas como área do pré-sal e
as áreas a serem classiﬁcadas como estratégicas, conforme a evolução do conhecimento
geológico;
VI – a política de comercialização do
petróleo destinado à União nos contratos de
partilha de produção; e
VII – a política de comercialização do gás
natural proveniente dos contratos de partilha de
produção, observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional.
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Seção III
Das Competências do Ministério
de Minas e Energia
Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia,
entre outras competências:
I – planejar o aproveitamento do petróleo
e do gás natural;
II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a
deﬁnição dos blocos que serão objeto de concessão ou de partilha de produção;
III – propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos contratos
de partilha de produção:
a) os critérios para deﬁnição do excedente em óleo da União;
b) o percentual mínimo do excedente em
óleo da União;
c) a participação mínima da Petrobras no
consórcio previsto no art. 20, que não poderá
ser inferior a 30% (trinta por cento);
d) os limites, prazos, critérios e condições
para o cálculo e apropriação pelo contratado
do custo em óleo e do volume da produção
correspondente aos royalties devidos;
e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e
f) o valor do bônus de assinatura, bem
como a parcela a ser destinada a empresa
pública de que trata o § 1º do art. 8º;
IV – estabelecer as diretrizes a serem
observadas pela ANP para promoção da licitação prevista no inciso II do art. 8º, bem como
para a elaboração das minutas dos editais e
dos contratos de partilha de produção, e
V – aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de produção
elaborados pela ANP.
§ 1º Ao ﬁnal de cada semestre, o Ministério de
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades
relacionadas aos contratos de partilha de produção.
§ 2º O relatório será publicado até 30 (trinta) dias
após o encerramento do semestre, ﬁcando assegurado
amplo acesso ao público.
Seção IV
Das Competências da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis – ANP
Art. 11. Caberá à ANP, entre outras competências
deﬁnidas em lei:
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I – promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e Energia na delimitação dos blocos que serão objeto de contrato
de partilha de produção;
II – elaborar e submeter à aprovação do
Ministério de Minas e Energia as minutas dos
contratos de partilha de produção e dos editais, no caso de licitação;
III – promover as licitações previstas no
inciso II do art. 8º;
IV – fazer cumprir as melhores práticas
da indústria do petróleo;
V – analisar e aprovar, de acordo com
o disposto no inciso IV, os planos de exploração, de avaliação e de desenvolvimento da
produção, bem como os programas anuais de
trabalho e de produção relativos aos contratos
de partilha de produção; e
VI – regular e ﬁscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de produção,
nos termos do inciso VII do art. 8º da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997.
Seção V
Da Contratação Direta
Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, com vistas na preservação do interesse nacional e no a atendimento dos demais objetivos
da política energética, a PETROBRAS será contratada
diretamente pela União para a exploração e produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos em regime de partilha de produção.
Parágrafo único. Os parâmetros da contratação
prevista no caput serão, propostos pelo CNPE, nos
termos do inciso IV do art. 9º e do inciso III do art. 10,
no que couber.
Seção VI
Da Licitação
Art. 13. A licitação para a contratação sob o regime de partilha de produção obedecerá ao disposto
nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e
no respectivo edital.
Art. 14. A PETROBRAS poderá participar da licitação prevista no inciso II do art. 8º para ampliar a sua
participação mínima deﬁnida nos termos da alínea c
do inciso III do art. 10.
Subseção I
Do Edital de Licitação
Art. 15. O edital de licitação será acompanhado
da minuta básica do respectivo contrato e indicará,
obrigatoriamente:
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I – o bloco objeto do contrato de partilha
de produção;
II – o critério de julgamento da licitação,
nos termos do art. 18;
III – o percentual mínimo do excedente
em óleo da União;
IV – a formação do consórcio previsto
no art. 20 e a respectiva participação mínima
da PETROBRAS;
V – os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em óleo e do volume da produção
correspondente aos royalties devidos;
VI – os critérios para deﬁnição do excedente em óleo do contratado;
VII – o programa exploratório mínimo e os
investimentos estimados correspondentes;
VIII – o conteúdo local mínimo e outros
critérios relacionados ao desenvolvimento da
indústria nacional;
IX – o valor do bônus de assinatura, bem
como a parcela a destinada à empresa pública
de que trata o § 1º do art. 8º;
X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação
conjunta de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos
e os critérios de habilitação técnica, jurídica,
econômico-ﬁnanceira e ﬁscal dos licitantes;
XIII – a garantia a ser apresentada pelo
licitante para sua habilitação;
XIV – o prazo, o local e o horário em
que serão fornecidos aos licitantes os dados,
estudos e demais elementos e informações
necessários à elaboração das propostas, bem
como o custo de sua aquisição; e
XV – o local, o horário e a forma para
apresentação das propostas.
Art. 16. Quando permitida a participação conjunta
de empresas na licitação, o edital conterá, entre outras,
as seguintes exigências:
I – comprovação de compromisso, público
ou particular, de constituição do consórcio previsto no art. 20, subscrito pelas proponentes;
II – indicação da empresa responsável no
processo licitatório, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais proponentes;
III – apresentação por parte de cada uma
das empresas proponentes dos documentos
exigidos para efeito de avaliação da qualiﬁcação técnica e econômico-ﬁnanceira do consórcio a ser constituído; e
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IV – proibição de participação de uma
mesma empresa, conjunta ou isoladamente,
em mais de uma proposta na licitação de um
mesmo bloco.
Art. 17. O edital conterá a exigência de
que a empresa estrangeira que concorrer em
conjunto com outras empresas ou isoladamente deverá apresentar com sua proposta, e em
envelope separado:
I – prova de capacidade técnica, idoneidade ﬁnanceira e regularidade jurídica e ﬁscal;
II – inteiro teor dos atos constitutivos e
prova de encontrar-se organizada e em funcionamento regular, conforme a lei de seu país;
III – designação de um representante
legal perante a ANP com poderes especiais
para a prática de atos e assunção de responsabilidades relativamente à licitação e à proposta apresentada; e
IV – compromisso de constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no Brasil, caso seja vencedora
da licitação.
Subseção II
Do Julgamento da Licitação
Art. 18. O julgamento da licitação identiﬁcará a
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta
de maior excedente em óleo para a União, respeitado
o percentual mínimo deﬁnido nos termos da alínea b
do inciso III do art. 10.
Seção VII
Do Consórcio
Art. 19. A PETROBRAS, quando contratada diretamente ou no caso de ser vencedora isolada da licitação,
deverá constituir consórcio com a empresa pública de
que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no art.
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 20. O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a PETROBRAS e com a empresa pública de
que trata o § lº do art. 8º, na forma do disposto no art.
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 1º A participação da PETROBRAS no consórcio implicará sua adesão às regras do edital e à proposta vencedora.
§ 2º Os direitos e obrigações patrimoniais da PETROBRAS e demais contratados serão proporcionais
a sua participação no consórcio.
§ 3º O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a PETROBRAS como responsável pela
execução do contrato, sem prejuízo da responsabilida-
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de solidária das consorciadas perante o contratante ou
terceiros, observado o disposto no § 2º do art. 8º.
Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1º do
art. 8º integrará o consórcio como representante dos interesses da União no contrato de partilha de produção.
Art. 22. A administração do consórcio caberá ao
seu comitê operacional.
Art. 23. O comitê operacional será composto por
representantes da empresa pública de que trata o §
1º do art. 8º e dos demais consorciados.
Parágrafo único. A empresa pública de que trata o §
lº do art. 8º indicará a metade dos integrantes do comitê
operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais consorciados a indicação dos outros integrantes.
Art. 24. Caberá ao comitê operacional:
I – deﬁnir os planos de exploração a serem submetidos à análise e aprovação da
ANP;
II – deﬁnir o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás natural a ser
submetido à análise e à aprovação da ANP;
III – declarar a comercialidade de cada
jazida descoberta e deﬁnir o plano de desenvolvimento da produção do campo, a ser submetido à análise e aprovação da ANP;
IV – deﬁnir os programas anuais de trabalho e de produção a serem submetidos à
análise e aprovação da ANP;
V – analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção previstas
no contrato;
VI – supervisionar as operações e aprovar
a contabilização dos custos realizados;
VII – deﬁnir os termos do acordo de individualização da produção a ser ﬁrmado com o
titular da área adjacente, observado o disposto
no Capítulo IV desta Lei; e
VIII – outras atribuições deﬁnidas no contrato de partilha de produção.
Art. 25. O presidente do comitê operacional terá
poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto
no contrato de partilha de produção.
Art. 26. A assinatura do contrato de partilha de
produção ﬁcará condicionada à comprovação do arquivamento do instrumento constitutivo do consórcio
no Registro do Comércio do lugar da sua sede.
Seção VIII
Do Contrato de Partilha de Produção
Art. 27. O contrato de partilha de produção preverá duas fases:
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I – a de exploração, que incluirá as atividades de avaliação de eventual descoberta
de petróleo ou gás natural, para determinação
de sua comercialidade; e
II – a de produção, que incluirá as atividades de desenvolvimento.
Art. 28. O contrato de partilha de produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos não se estende a nenhum outro recurso natural,
ﬁcando a operador obrigado a informar a sua descoberta, nos termos do inciso I do art. 30.
Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de
partilha de produção:
I – a deﬁnição do bloco objeto do contrato;
II – a obrigação de o contratado assumir
os riscos das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção;
III – a indicação das garantias a serem
prestadas pelo contratado;
IV – o direito do contratado a apropriação do custo em óleo, exigível unicamente em
caso de descoberta comercial;
V – os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em óleo e do volume da produção
correspondente aos royalties devidos;
VI – os critérios para cálculo do valor do
petróleo ou gás natural, em função dos preços
de mercado, da especiﬁcação do produto e da
localização do campo;
VII – as regras e os prazos para a repartição do excedente em óleo, podendo incluir
critérios relacionados a eﬁciência econômica,
rentabilidade, ao volume de produção e a variação do preço do petróleo e do gás natural,
observado o percentual estabelecido segundo
o disposto no art. 18;
VIII – as atribuições, a composição, o funcionamento, a forma de tomada de decisões
e de solução de controvérsias no âmbito do
comitê operacional;
IX – as regras de contabilização, bem
como os procedimentos para acompanhamento
e controle das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção;
X – as regras para a realização de atividades do contratado, que não implicarão qualquer obrigação para a União ou contabilização
no valor do custo em óleo;
XI – o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua prorrogação;
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XII – o programa exploratório mínimo e
as condições para sua revisão;
XIII – os critérios para formulação e revisão dos planos de exploração e de desenvolvimento da produção, bem como respectivos planos de trabalhos, incluindo os pontos
de medição e de partilha do petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
produzidos;
XIV – a obrigatoriedade de o contratado
fornecer à ANP e à empresa pública de que
trata o § 1° do art. 8° relatórios dados e informações relativos à execução do contrato;
XV – os critérios para devolução e desocupação de áreas pelo contratado, inclusive
para a retirada de equipamentos e instalações,
e reversão de bens;
XVI – as penalidades aplicáveis em caso
de inadimplemento das obrigações contratuais;
XVII – os procedimentos relacionados à
cessão dos direitos e obrigações relativos ao
contrato, conforme o disposto no art. 31;
XVIII – as regras sobre solução de controvérsias, podendo prever conciliação e arbitragem;
XIX – o prazo de vigência do contrato,
limitado a 35 (trinta e cinco) anos, e as condições para a sua extinção;
XX – o valor e a forma de pagamento do
bônus de assinatura;
XXI – a obrigatoriedade de apresentação
de inventário periódico sobre as emissões de
gases que provocam efeito estufa – GEF, ao
qual dar-se-á publicidade, inclusive com cópia
ao Congresso Nacional; e
XXII – a apresentação de Plano de Contingência relativo a acidentes por vazamento de
petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos
ﬂuidos e seus derivados.
Art. 30. A PETROBRAS, na condição de operadora do contrato de partilha de produção, deverá:
I – informar ao comitê operacional e à
ANP, no prazo contratual, a descoberta de
qualquer jazida de petróleo, de gás natural de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos ou de quaisquer minerais;
II – submeter a aprovação do comitê
operacional avaliação de descoberta de jazida
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos, para determinação de sua
comercialidade;
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III – realizar a avaliação da descoberta
de jazida de petróleo e de gás natural nos termos do piano de avaliado aprovado pela ANP,
apresentando relatório de comercialidade ao
comitê operacional;
IV – submeter ao comitê operacional o
piano de desenvolvimento da produção do
campo, bem como os pianos de trabalho e
de produção, contendo cronogramas e orçamentos;
V – adotar as melhores práticas da indústria do petróleo, obedecendo as normas
e aos procedimentos técnicos e cientíﬁcos
pertinentes e utilizando técnicas apropriadas
de recuperação, objetivando a racionalização
da produção e o controle do declínio das reservas; e
VI – encaminhar ao comitê operacional
todos os dados e documentos relativos as atividades realizadas.
Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de produção somente
poderá ocorrer mediante previa e expressa autorização do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP,
observadas as seguintes condições:
I – preservação do objeto contratual e de
suas condições;
II – atendimento por parte do cessionário
dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e
Energia; e
III – exercício do direito de preferência
dos demais consorciados, na proporção de
suas participações no consórcio.
Parágrafo único. A PETROBRAS somente poderá
ceder a participação nos contratos de partilha de produção que obtiver como vencedora da licitação, nos
termos do art. 14.
Art. 32. 0 contrato de partilha de produção extinguir-se-d:
I – pelo vencimento do seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele
previstos;
IV – ao termino da fase de exploração,
sem que tenha sido feita qualquer descoberta
comercial, conforme deﬁnido no contrato;
V – pelo exercício do direito de desistência pelo contratado na fase de exploração,
desde que cumprido o programa exploratório
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mi imo, ou pago o valor correspondente à parcela não cumprida, no contrato; e
VI – pela recusa em ﬁrmar o acordo de
individualização da produção, após decisão
da ANP.
§ 1° A devolução des áreas não implicará obrigação de qualquer natureza para a União nem conferirá
ao contratado qualquer direito de indenização pelos
serviços e bens.
§ 2º Extinto o contrato de partilha de produção, o
contratado fará a remoção dos equipamentos e bens
que não sejam objeto de reversão, ﬁcando obrigado
a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas
atividades e praticar os atos de recuperação ambiental
determinados pelas autoridades competentes.
CAPÍTULO IV
Da Individualização da Produção
Art. 33. O procedimento de individualização da
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos deverá ser instaurado quando
se identiﬁcar que a jazida se estende além do bloco
concedido ou contratado sob o regime de partilha de
produção.
§ 1º O concessionário ou o contratado sob o regime de partilha de produção deverá informar à ANP
que a jazida será objeto de acordo de individualização
da produção.
§2º A ANP determinará o prazo para que os interessados celebrem o acordo de individualização da
produção, observadas as diretrizes do CNPE.
Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as
diretrizes para elaboração do acordo de individualização da produção, o qual estipulará:
I – a participação de cada uma das partes
na jazida individualizada, bem como as hipóteses e os critérios de sua revisão;
II – o plano de desenvolvimento da área
objeto da individualização da produção; e
III – os mecanismos de solução de controvérsias.
Parágrafo único. A ANP acompanhará a negociação entre os interessados sobre os termos do acordo
de individualização da produção.
Art. 35. O acordo de individualização operador
da respectiva jazida.
Art. 36. A União, representada pela empresa pública referida no § 1º do art. 8º e com base nas avaliações
realizadas pela ANP, celebrará com os interessados,
nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das
áreas estratégicas sé estendam por áreas não concedidas ou não partilhadas, acordo de individualização
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da produção, cujos termos e condições obrigarão o
futuro concessionário ou contratado sob regime de
partilha de produção.
§ 1º A ANP deverá fornecer à empresa pública referida no § 1º do art. 8º todas as informações
necessárias para o acordo de individualização da
produção.
§ 2º O regime de exploração e produção a ser
adotado nas áreas de que trata o caput independe do
regime vigente nas áreas adjacentes.
Art. 37. A União, representada pela ANP, celebrará com os interessados, após as devidas avaliações,
nos casos em que a jazida não se localize na área
do pré-sal ou em áreas estratégicas e se estenda por
áreas não concedidas, acordo de individualização da
produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro
concessionário.
Art. 38. A ANP poderá contratar diretamente a
PETROBRAS para realizar as atividades de avaliação
das jazidas previstas nos arts. 36 e 37.
Art. 39. Os acordos de individualização da produção serão submetidos à prévia aprovação da ANP.
Parágrafo único. A ANP deverá se manifestar em
até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da
proposta de acordo.
Art. 40. Transcorrido o prazo estabelecido no §
22 do art. 33 e não havendo acordo entre as partes,
caberá à ANP determinar, em até 120 (cento e vinte)
dias e com base em laudo técnico, a forma como serão
apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e
notiﬁcar as partes para que ﬁrmem o respectivo acordo de individualização da produção.
Parágrafo único. A recusa de uma das partes
em acordo de individualização da produção implicará
resolução dos contratos de concessão ou de partilha
de produção.
Art. 41. O desenvolvimento e a produção da jazida
ﬁcarão suspensos enquanto não aprovado o acordo de
individualização da produção, exceto nos casos autorizados a sob as condições deﬁnidas pela ANP.
CAPITULO V
Das Receitas Governamentais
no Regime de Partilha de Produção
Art. 42. 0 regime de partilha de produção terá as
seguintes receitas governamentais:
I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
§ 1º Os royalties correspondem a compensação
ﬁnanceira pela exploração de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o §
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1c do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.
§ 2º 0 bônus de assinatura não integra o custo
em óleo e corresponde a valor ﬁxo devido a União
pelo contratado e será estabelecido pelo contrato de
partilha de produção, devendo ser pago no ato da sua
assinatura.
Art. 43. O contrato de partilha de produção, quando o bloco se localizar em terra, conterá cláusula determinando o pagamento, em moeda nacional, de
participação equivalente a ate 1% (um por cento) do
valor da produção de petróleo ou gás natural aos proprietários da terra onde se localiza o bloco.
§ 1º A participação a que se refere o caput será
distribuída na proporção da produção realizada nas
propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco, vedada sua inclusão no cálculo do custo
em óleo.
§ 2º O cálculo da participação de terceiro de que
trata o caput será efetivado pela ANP.
Art. 44. Não se aplicará o disposto no art. 50 da
Lei de 6 de agosto de 1997, aos contratos de partilha
de produção.
CAPÍTULO VI
Da Comercialização do Petróleo, do Gás Natural
e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos da União
Art. 45. O petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos ﬂuidos destinados à União serão comercializados de acordo com as normas do direito privado,
dispensada á licitação, segundo a política de comercialização referida nos incisos VI e VII do art. 9º.
Parágrafo único. A empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º, representando a União, poderá
contratar diretamente a PETROBRAS, dispensada a
licitação, como agente comercializador do petróleo,
do gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos referidos no caput.
Art. 46. A receita advïnda da comercialização referida no art. 45 será destinada ao Fundo Social, conforme dispõem os arts. 47 a 60 do Capítulo VII.
CAPÏTULO VII
Do Fundo Social – FS
Seção I
Da deﬁnição e objetivos do Fundo Social
Art. 47. Fica criado o Fundo Social – FS, de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência
da República, com a ﬁnalidade de constituir fonte de
recursos para o desenvolvimento social e regional, na
forma de programas e projetos nas áreas de comba-
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te à pobreza e de desenvolvimento da educação, da
cultura, da saúde pública, da previdência, da ciência e
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Parágrafo único. Os programas e projetos de
que trata o caput observarão o Plano Plurianual –
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e as
respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA.
Art. 48. O FS tem por objetivos:
I – constituir poupança pública de longo
prazo com base nas receitas auferidas pela
União;
II – oferecer fonte de recursos para o
desenvolvimento regional, na forma prevista
no art. 47; e
III – mitigar as ﬂutuações de renda e de
preços na economia nacional, decorrentes das
variações na renda gerada pelas atividades de
produção e exploração de petróleo e de outros
recursos não renováveis.
Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indiretamente, conceder garantias.
Seção II
Dos Recursos do FS
Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à
União, deduzidas aquelas destinadas aos seus
órgãos especíﬁcos, conforme estabelecido nos
contratos de partilha da produção, na forma
do regulamento;
III – receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos da União, conforme
deﬁnido em lei;
IV – os royalties e a participação especial
dos blocos do pré-sal já licitados destinados
à administração direta da União, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo;
V – os resultados de aplicações ﬁnanceiras sobre suas disponibilidades; e
VI – outros recursos destinados ao FS
por lei.
§ 1º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49. ................................................
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..............................................................
§ 3º Nos blocos do pré-sal licitados antes de 31 de dezembro de 2009, a parcela dos
royalties que cabe à administração direta da
União será destinada integralmente ao fundo
de natureza contábil e ﬁnanceira, criado por lei
especíﬁca, com a ﬁnalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social
e regional, na forma de programas e projetos
nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da saúde
pública, da ciência e tecnologia e de mitigação
e adaptação às mudanças climáticas, vedada
sua destinação aos órgãos especíﬁcos de que
este artigo.”(NR)
“Art. 50. ................................................
..............................................................
§ 4º Nos blocos do pre-sal licitados antes
de 31 de dezembro de 2009, a parcela da participação especial que cabe a administração
direta da União será destinada integralmente
ao fundo de natureza contábil e ﬁnanceira,
criado por lei especíﬁca, com a ﬁnalidade de
constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas
e projetos nas áreas de combate a pobreza e
de desenvolvimento da educação, da cultura,
da saúde pública, da ciência e tecnologia e
de mitigação e adaptação as mudanças climáticas, vedada sua destinação aos órgãos
especíﬁcos de que tratam os incisos I e II do
§ 2º deste artigo.”(NR)
§ 2º O cumprimento do disposto no § lº deste artigo obedecerá à regra de transição, a critério do Poder
Executivo, estabelecida na forma do regulamento.
Seção III
Da Política de Investimentos do FS
Art. 50. A política de investimento do FS tem por
objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas aplicações e assegurar sua sustentabilidade econômica e ﬁnanceira para o cumprimento das
ﬁnalidades deﬁnidas nos arts. 47 e 48.
Parágrafo único. Os investimentos e aplicações
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no
exterior, com a ﬁnalidade de mitigar a volatilidade de
renda e de preços na economia nacional.
Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos
programas e projetos a que se refere o art. 1º deverão
ser os resultantes do retorno sobre o capital.
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Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a
sua sustentabilidade econômica e ﬁnanceira, o Poder
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de
percentual de recursos do principal para a aplicação
nas ﬁnalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de
formação de poupança do fundo.
Art. 52. A política de investimentos do FS será
deﬁnida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo
Social – CGFFS.
§ 1° O CGFFS terá sua composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo,
assegurada a participação do Ministro de Estado da
Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Presidente do Banco Central
do Brasil.
§ 2º Aos membros do CGFFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas
funções.
§ 3º As despesas relativas à operacionalização
do CGFFS serão custeadas pelo FS.
Art. 53. Cabe ao CGFFS deﬁnir:
I – o montante a ser, anualmente, resgatado do FS, assegurada sua sustentabilidade
ﬁnanceira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão
ser assumidos na realização dos investimentos, bem como as condições para que o nível
de risco seja minimizado;
IV – os percentuais, mínimo e máximo,
de recursos a serem investidos no Exterior e
no País;
V – a capitalização mínima a ser atingida
antes de qualquer transferência para as ﬁnalidades e os objetivos deﬁnidos nesta lei.
Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá
contratar instituições ﬁnanceiras federais para atuarem
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a
remuneração pelos serviços prestados.
Art. 55. A União poderá participar, com recursos
do FS, como cotista única, de fundo de investimento
especíﬁco.
Parágrafo único. O fundo de investimento especíﬁco de que trata este artigo deve ser constituído por
instituição ﬁnanceira federal, observadas as normas a
que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei n° 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
Art. 56. O fundo de investimento de que trata o
art. 55 deverá ter natureza privada, patrimônio próprio
separado do patrimônio do cotista e do administrador,
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.
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§ 1º A integralização das cotas do fundo de investimento será autorizada em ato do Poder Executivo,
ouvido o CGFFS.
§ 2º O fundo de investimento tem por ﬁnalidade
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior.
§ 3º O fundo de investimento responderá por suas
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu
patrimônio, ﬁcando o cotista obrigado somente pela
integralização das cotas que subscrever.
§ 4º A dissolução do fundo de investimento darse-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retornarão ao FS.
§ 5º Sobre as operações de crédito, câmbio e seguro e sobre rendimentos e lucros do fundo de investimento não incidirá nenhum imposto ou contribuição
social de competência da União.
§ 6º O fundo de investimento deverá elaborar os
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.
Art. 57. O estatuto do fundo de investimento deﬁnirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacionais da gestão administrativa e ﬁnanceira e regras de
supervisão prudencial de investimentos.
Seção IV
Da Gestão do FS
Art. 58. Fica criado o Conselho Deliberativo do
Fundo Social – CDFS, com a atribuição de propor ao
Poder Executivo, ouvidos os Ministérios aﬁns, a prioridade e a destinação dos recursos resgatados do FS
para as ﬁnalidades estabelecidas no art. 47, observados o PPA, a LDO e a LOA.
§ 1º A composição, as competências e o funcionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do
Poder Executivo.
§ 2º Aos membros do CDFS não cabe qualquer
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
§ 3º A destinação de recursos para os programas e projetos deﬁnidos como prioritários pelo CDFS
ﬁca condicionada à prévia ﬁxação de metas, prazo de
execução e planos de avaliação, em coerência com as
disposições estabelecidas no PPA.
§ 4º O CDFS deverá submeter os programas e
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa durante todas as fases de execução, monitorando
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões
de intervenção, com o apoio de instituições públicas
e universitárias de pesquisa.
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§ 5º Os recursos do FS destinados aos programas e projetos de que trata o art. 47 devem observar
critérios de redução das desigualdades regionais.
Art. 59. As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FS serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão
central de contabilidade de que trata o inciso I do art.
17 da Lei n° 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo deﬁnirá
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da ﬁscalização dos entes competentes.
Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestralmente ao Congresso Nacional relatório de desempenho do FS, conforme disposto em regulamento do
Fundo.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata
esta Lei os regimes aduaneiros especiais e os incentivos
ﬁscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.
Art. 62. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º ....................................................
..............................................................
VIII – deﬁnir os blocos a serem objeto de
concessão ou partilha de produção;
IX – deﬁnir a estratégia e a política de
desenvolvimento econômico e tecnológico
da indústria de petróleo, outros hidrocarbonetos ﬂuidos, bem como de sua cadeia de
suprimento;
X – induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços,
a serem observados em licitações e contratos
de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX.
..............................................................
(NR)
“Art. 5º As atividades econômicas de que
trata o art. 4º desta Lei serão reguladas e ﬁscalizadas pela União e poderão ser exercidas,
mediante concessão, autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção, por
empresas constituídas sob as leis brasileiras,
com sede e administração no País.”(NR)
“Art. 8º ...................................................
..............................................................
..............................................................
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II – promover estudos visando a delimitação de blocos, para efeito de concessão ou
contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produção;
..............................................................
.................................................... “ (NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração
e produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a
zona econômica exclusiva, pertencem a União,
cabendo sua administração a ANP, ressalvadas
as competências de outros órgãos e entidades
expressamente estabelecidas em lei.”(NR)
“Art. 22.
..............................................................
§ 3º O Ministério de Minas e Energia terá
acesso irrestrito e gratuito ao acervo a que se
refere o caput deste artigo, com o objetivo de
realizar estudos e planejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja submetido, quando
for o caso.”(NR)
“Art. 23. As atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de
gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, na
forma estabelecida nesta Lei, ou sob o regime
de partilha de produção nas áreas do pré-sal
e nas áreas estratégicas, conforme legislação
especíﬁca.
.................................................... ’’ (NR)
Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pública de que trata o § l° do art. 8º, suas competências
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP,
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Poder Executivo.
Art. 64. Até que seja publicada legislação especíﬁca para o regime de partilha de produção, o pagamento dos royalties devidos pelo contratado sob o
regime de partilha de produção observará o disposto nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
9.478, de 1997.
Art. 65. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 67. Ficam revogados o § 1º do art. 23 e o art.
27 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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ADENDO AO PARECER DO RELATOR
Dê-se ao art. 47 do Projeto de Lei da Câmara n°
7, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 47. Criado o Fundo Social – FS,
de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado
a Presidência da República, corn a ﬁnalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de
programas e projetos nas áreas de combate
a pobreza e de desenvolvimento:
I – da educação;
II – da cultura;
III – da saúde pública;
IV – da previdência;
V _da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e
VII – de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Parágrafo único. Os projetos e programas
de que trata o caput observando o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orcamentárias – LDO e as respectivas dotações consignadas na Lei Orcamentária Anual – LOA.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2010. – Senador Romero Jucá.
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Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
parecer é favorável, nos termos da Emenda nº 13, do
Relator (Substitutivo)
E agora passamos a palavra... (Pausa.)
O entendimento foi conﬁrmado para que se suspenda o debate e que seja feito amanhã, às 14 horas.
E agora vamos conceder a palavra ao Senador
Delcídio Amaral.
São da mesma data as matérias, e S. Exª é o
Relator da capitalização.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Só para uma consulta a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 2:
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 autori-
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za a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – 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 Federal, e dá outras providências.
Relator: Senador Delcídio Amaral (art.
140 do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu só quero fazer uma consulta
a V. Exª, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não. Foi acordado que a discussão...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Não, não, não é mais sobre
esse assunto. É outro assunto.
Sr. Presidente, dei entrada, há umas duas semanas, na Mesa, a um requerimento de criação de uma
comissão externa para ir ao Pará para ter conhecimento
do relatório da Auditoria Geral do Estado sobre os fatos que foram apontados pela Assembléia Legislativa
do Estado do Pará.
Eu gostaria que V. Exª colocasse para o Plenário
votar, para que se pudesse formar essa comissão imediatamente, sob pena de se perder logicamente o que
está interessando a nós no Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não havendo objeção de nenhuma Liderança e de
nenhum Parlamentar, nós vamos ainda colocar na
Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – De
hoje?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
De hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agradeço, então.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Delcídio, por favor. Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Drª
Claudia Lyra providenciará para que seja incluída.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente, só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
discussão será amanhã às 14 horas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ficou bem claro que,
amanhã, será a discussão e os encaminhamentos.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos apenas incluir na Ordem do Dia o requerimento
do Senador do Pará.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
ﬁcou claro que ouviremos hoje a leitura dos dois relatórios – falta o do Senador Delcídio –, e amanhã iniciaremos e encerraremos os debates que se consubstanciam nos encaminhamentos e nas discussões...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pelo que entendemos, entraram em acordo, e a discussão será amanhã. Apenas vamos incluir na Ordem
do Dia o requerimento do Senador Mário Couto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Está
muito claro para mim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar, Sr. Presidente. Li o relatório, nós suspendemos o debate, que
continuará amanhã. E agora vamos ouvir o relatório
do Senador Delcídio, que procederá da mesma forma.
Portanto, continuaremos a debater amanhã e votaremos as duas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Exatamente o que está acontecendo. Na tribuna, o
Senador Delcídio Amaral; pode iniciar.
PARECER Nº 736, DE 2010–PLEN
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e
submetido a regime de urgência constitucional, o PLC
nº 8, de 2010, tem o objetivo de (I) autorizar a União
a ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A – 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, e (II) autorizar a União a subscrever ações
do capital social da PETROBRAS e a integralizá-las
com títulos da dívida pública mobiliária federal.
A Exposição de Motivos (E.M.I.) nº 00039 – MME/
MF/MDIC/CCIVIL, que reuniu os Ministérios de Minas
e Energia, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e
Gestão e a Casa Civil na sustentação da necessidade
da proposição em causa, valeu-se, em resumo, dos
seguintes argumentos:
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pedimos silêncio! Há um orador na tribuna, Delcídio
Amaral, Relator da capitalização.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
1. A proposta justiﬁca-se pelo interesse da União, na
condição de acionista controladora da PETROBRAS,
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em fortalecer a empresa com vistas a dotá-la com os
recursos decorrentes de áreas que se caracterizam
pelo baixo risco exploratório e representam considerável potencial de rentabilidade;
Essa proposta, Sr. Presidente, é exatamente no
sentido de aproveitar esse baixo risco exploratório dessas áreas, o que nos levou, inclusive, a discutir agora,
no Senado, a mudança do marco regulatório da área
de petróleo, gás e gás natural, passando para o sistema de partilha. E, importante registrar, são campos de
grande rentabilidade. Portanto, uma coisa que vamos
discutir amanhã também é a questão da participação
especial, porque, de certa maneira, o conceito de participação especial se choca com o sistema de partilha,
pois os campos já têm alta produtividade e não têm
risco exploratório.
2. Ao viabilizar a cessão onerosa, a União cria
as condições do Pré-Sal, otimizando a participação
da sociedade brasileira nas receitas decorrentes das
riquezas representadas por esta importante e singular descoberta.
O que nós estamos pretendendo fazer com isso,
Senador Dornelles? É exatamente viabilizar os recursos
de tal maneira, antecipar os benéﬁcos do Pré-Sal para
a sociedade brasileira, como foi dito muito bem aqui.
3. A imediata exploração dessas áreas pela PETROBRAS é vantajosa para a União, posto que permite à sociedade, com eu disse, em última instância,
antecipar o usufruto dos benefícios do Pré-Sal.
É importante também registrar, Sr. Presidente,
que essa é uma decisão estratégica, e vamos ver à
frente, uma decisão amparada no que a Constituição
também, mais do que nunca, não só determina mas
justiﬁca a decisão tomada pelo Governo.
Esse projeto foi examinado na Câmara dos Deputados; na Comissão Especial, teve na relatoria o
Deputado João Maia; ele foi recebido no Senado e,
nos termos do art. 375 do Regimento Interno, foi submetido à apreciação da CCJ, da CAE, de Serviços de
Infraestrutura.
A Presidência do Senado Federal, em 11/03/2010,
recebeu a Mensagem nº 82, de 2010, do Presidente
da República, solicitando que o PLC nº 8 passasse
a tramitar em regime de urgência, que é o que está
acontecendo.
Diante disso, a Presidência do Senado Federal
informou aos Srs. Senadores que, no período de 24 a
30 de março de 2010, eles poderiam apresentar emendas a esse projeto.
Foram apresentadas ao PLC nº 8 a Emenda
nº 1, do Senador Paim; a Emenda nº 2, do Senador
Inácio Arruda; as Emendas nºs 3 e 5, da Senadora
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Marina Silva; e a Emenda nº 4, do Senador Renato
Casagrande.
Análise
a) constitucionalidade do regime de cessão onerosa
Com a Emenda Constitucional nº 9, de 1995,
a Constituição passou a admitir a contratação com
empresas estatais ou privadas para a realização das
atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural (art. 177, inciso I, da Constituição),
admissibilidade essa que ainda dependia de lei para
ter eﬁcácia (a Lei nº 9.478/97 decorre desta disposição constitucional e regula – é importante registrar,
está grifado – uma das formas possíveis para estas
contratações), Senador ACM Júnior.
Assim, foi promulgada a Lei nº 9.478, que não
fechou, e nem poderia tê-lo feito, sob pena de violação
à Constituição Federal, a possibilidade de, também por
lei, se criarem outras modalidades contratuais para o
exercício das atividades referidas no inciso I e § 1º do
citado art. 177, que é um artigo muito importante para
se discutir, Sr. Presidente, essa questão da cessão
onerosa como uma das modalidades de contratação.
Nós temos também um parecer do STF, do Ministro Eros Grau, que diz, entre outras coisas: “Nos termos
do § 1º do art. 177 da Constituição do Brasil, essas
contratações – note-se bem, não concessões...
Não vou ler o parecer inteiro do Ministro Eros
Grau, mas vou só registrar o último parágrafo:
(...) a opção pelo tipo de contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no mercado
petrolífero não pertence ao Poder Judiciário: este não
pode se imiscuir em decisões de caráter político. Opção pelo tipo de contrato a ser celebrado pela União e
as empresas é, sem dúvida, opção política.
Desse modo, o regime contratual a ser estabelecido para as atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural consubstancia uma opção política do
Estado, alicerçada no pilar constitucional do art. 177
da constituição Federal, que determinou que a forma
de contratação para o exercício do monopólio sobre
as atividades petrolíferas cabe ao Poder Legislativo.
Tanto é que a Lei nº 9.478 foi aprovada aqui e estabelece uma das formas de contratação, que é o regime
de concessões.
Sr. Presidente, o regime da cessão onerosa,
que o PLC nº 08 cria, se consubstancia numa dessas
modalidades.
Ressalte-se, ainda, que cessão onerosa de direitos exploratórios e de produção de uma quantidade
determinada de barris de petróleo não representa uma
alienação da jazida em si, como foi dito aqui, o que seria expressamente vedado pela Constituição Federal,

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que estabelece quer pertencem à União os depósitos
de petróleo. Nem mesmo lei, que seria inconstitucional,
poderia autorizar tal alienação.
Portanto, nós estamos absolutamente alinhados
com o que o art. 177 da Constituição Federal determina.
O referencial ao número de barris consiste, portanto, em providência que visa a satisfazer a necessidade de deixar o objeto contratual determinado –,
pode ser por área, pode ser por número de barris –,
o que poderia ser feito, como eu disse aqui, geograﬁcamente, temporalmente, ou, como o PLC preferiu,
quantitativamente, até cinco bilhões de barris.
O que pode ser transferido à iniciativa privada em
razão do art. 177 não é a jazida, como eu disse atrás,
mas sim a atividade de aproveitá-la economicamente,
cabendo a quem o ﬁzer, pelo próprio direito de empresa, os frutos decorrentes da sua atividade, no caso os
barris de petróleo.
Sendo assim, a cessão onerosa de direitos de
exercer o monopólio da União de exploração e produção de petróleo e gás natural não constitui alienação
da própria jazida – é importante registrar, isso foi dito
aqui –, mas apenas a transferência do direito de exercer a atividade econômica monopolizada pela União
até o limite de barris estabelecido no §1º do art. 1º do
PLC, ao que deve ser acrescida, no instrumento contratual a ser celebrado, a área em que poderá se dar
tal produção, possivelmente o campo de Franco, que
tem aproximadamente 5 bilhões de barris, por tudo que
tem sido feito na exploração desse campo.
b) Dispensa de licitação para contratar a Petrobras
É importante destacar, Sr. Presidente, que o
próprio texto da Constituição, no art. 37, XXI, prevê a
possibilidade de a lei estipular situações em que não
se exigirá licitação, sendo certo que há muitas leis ordinárias que preveem já dispensa de licitação, leis já
adotadas e vigendo, desde a Constituição e ao longo
também desses projetos que foram aprovados aqui
no Congresso.
Sem prejuízo dessa possibilidade, é sabido que
a Lei que dispensar a licitação terá que se pautar pelos princípios da legitimidade e da razoabilidade para
que se revista de constitucionalidade.
Nesse sentido, é absolutamente legítima e razoável a decisão política da União em utilizar ente da sua
administração pública (através da contratação direta
da Petrobras) para realizar atividade que considera
estratégica e relevante para o interesse coletivo, o que
é o caso do pré-sal.
A dispensa de licitação, Sr. Presidente, em favor
da Petrobras resguarda o princípio da isonomia extra-
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ído do art. 173, §1º, inciso II. Isto porque o art. 173 da
Constituição Federal (regime das empresas privadas)
reconhece a possibilidade de relativização desta regra,
“ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
É o que a Constituição diz.
Assim, de forma expressa, o art. 177 da Constituição Federal, ao estabelecer que as atividades de
pesquisa e lavra de petróleo são monopólio da União,
permite afastar a atuação privada, facultando o exercício das atividades monopolizadas de forma exclusiva
pela União, através dos entes de sua administração
pública.
Igualmente, a dispensa de licitação em favor da
Petrobras preserva os princípios da livre iniciativa e da
livre concorrência nas atividades econômicas estabelecidas originariamente como monopólio estatal.
O monopólio (exclusividade no exercício de determinada atividade econômica) é a antítese da livre
iniciativa e da livre concorrência. Assim, se a União
houver por bem exercer as atividades monopolizadas
por meio de um de seus entes, afastando a livre iniciativa e a livre competição, não estará contrariando
os ditames dos arts. 170 e 173, conforme razões já
estabelecidas anteriormente, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição. É esse o caso.
Assim, também, se o PLC estabelecer dispensa
de licitação em favor da Petrobras para aquelas atividades de E&P nas áreas referentes à cessão onerosa,
está afastada, por regra de mesma hierarquia, a hipótese do art. 61 da Lei do Petróleo, que enseja a atuação
da Petrobras em livre concorrência com outras empresas, aplicável tão somente quando o Estado deﬁnir que
haverá concorrência em determinadas áreas.
Vale ﬁnalmente, Sr. Presidente, ressaltar que a
dispensa de licitação para contratar a Petrobras não
inova no ordenamento jurídico infraconstitucional, que
é outra discussão aqui que precisava de PEC e outras
coisas mais, já tendo sido adotada anteriormente – é
só veriﬁcar a história da tramitação dessas leis – a
própria Lei do Petróleo, nos arts. 32, 33 e 34.
Sob a égide dos dispositivos acima citados, é
importante destacar que foram celebrados 397 contratos de concessão com a Petrobras por dispensa
de licitação. Portanto, não estou falando aqui nada
de diferente do que já foi feito. É importante destacar
que essa dispensa foi feita, e, à luz da Lei do Petróleo, ela se convencionou chamar Rodada Zero de
Licitações da Agência Nacional do Petróleo. Trata-se
de um procedimento inclusive já adotado e absolutamente coerente com os arts. 177, 37, 170 e 173, que
ressalvam condições excepcionais, sendo monopólio
do petróleo da União. Desse modo, a União pode estabelecer várias formas de contrato, como o próprio
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STF se posicionou por meio do Ministro Eros Grau e
outros Ministros também, que se posicionaram com
relação a essa questão.
É importante destacar, Sr. Presidente, com relação à preciﬁcação, que existem cinco empresas no
mundo que fazem a preciﬁcação. São empresas absolutamente idôneas, empresas respeitadas no mundo de
petróleo, acostumadas a fazer esse tipo de trabalho. E
aqui é importante destacar que a Petrobras contratou
uma empresa, porque ela precisa fazer esse trabalho
até em função da assembleia de acionistas, a ser realizada por ela, no sentido de viabilizar essa operação.
A própria ANP também está realizando licitação para
contratar essa certiﬁcadora.
Para se chegar a esse valor – e é importante
destacar –, todas as variáveis necessária da sua correta preciﬁcação são, mais do que nunca, estudadas: a
curva de preço futuro do petróleo, o custo de produção,
os royalties incidentes, os investimentos necessários,
o grau de conhecimento das reservas, o volume de
óleo, a curva de produção, aplicação de uma taxa de
desconto usual para as transações congêneres. Isso é
praticado amplamente no mercado de petróleo mundial,
e, portanto, não estamos sendo os primeiros e temos
absoluta convicção do que está sendo feito.
E importante: o projeto também deﬁne – e isso
não poderia deixar aqui de destacar – que, em até dois
anos, essa preciﬁcação poderá vir a ser ajustada. Portanto, o processo que está sendo proposto é absolutamente seguro, porque nós temos entidades idôneas e
um processo absolutamente sob controle da Agência
Nacional de Petróleo e da própria Petrobrás também,
que tem explorado vários campos no entorno de Tupi,
de Iara, Parque das Baleias e assim por diante.
Sr. Presidente, eu gostaria também aqui de, aproveitando a oportunidade, abordar a situação dos acionistas minoritários, outra questão que foi levantada
aqui. O regime de cessão onerosa não propiciaria, a
priori, benefício ou lesão aos acionistas da Petrobras,
minoritários ou não, porque, como o próprio nome do
contrato diz, a cessão será onerosa, o que, em princípio, implica uma relação de equivalência de prestações. Assim sendo, os critérios de ﬁxação de preço e
da forma de aquisição dos direitos é que esses, sim,
devem ter a sua razoabilidade aferida, como eu falei
anteriormente com relação à certiﬁcação.
Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, o PLC
estabelece que a valoração da cessão onerosa darse-á por laudos técnicos produzidos por entidades
certiﬁcadoras – volto a repetir, porque isso foi muito
falado aqui –, observadas as melhores práticas da
indústria, isto é, o valor a ser deﬁnido para a sessão
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onerosa será um valor que necessariamente reﬂetirá
as práticas de mercado.
Dessa forma, a União não será prejudicada com
benefícios de minoritários da Petrobras nem acionistas minoritários serão prejudicados com consequente
benefício da União. O PLC estrutura a operação para
que esta garanta uma relação de troca justa e equilibrada entre a União, cedente dos direitos, e a Petrobras, cessionária dos mesmos.
Além disso, qualquer inexatidão, como eu disse
anteriormente, nos valores preciﬁcados, nós temos um
prazo de dois anos para veriﬁcar a exatidão desses
dados. É importante registrar para quem mais do que
nunca tem acompanhado essas pendências ou essas
discussões, expressando-me melhor, com relação às
sociedades de economia mista: eventuais conﬂitos e
contradições de interesses, em especial o interesse
público justiﬁcador de sua criação e o interesse dos
acionistas minoritários em obter lucratividade, são inerentes à própria natureza híbrida das sociedades de
economia mista. Isso é normal. Eu mesmo enfrentei
várias situações, inclusive com a antiga Petroquisa,
na Petrobras, onde havia embates permanentes. E,
como a ﬁgura dessas sociedades encontra-se constitucionalmente positivada, por exemplo, no art. 37, XIX,
e art. 173, §1º, da Constituição Federal, ou seja, está
expressamente admitido na Constituição que “ﬁca ao
alvedrio do legislador decidir quanto à criação e atribuição de atividades a sociedades de economia mista
ou a outros modelos organizacionais deixados à sua
disposição pelo Constituinte”.
Em tal situação estariam, por exemplo, todas as
inúmeras sociedades de economia mista federais, estaduais e municipais que receberam com exclusividade de seus entes controladores a exploração de serviços públicos econômicos, muitos deles com grande
potencial lucrativo e cobiçados pela iniciativa privada,
como o fornecimento de água, coleta de lixo domiciliar
e assim por diante.
As especiﬁcidades da exploração e produção das
jazidas do pré-sal, associada à importância que o assunto tem para o interesse coletivo, justiﬁcam a decisão política da União em utilizar a sua administração
pública (através da contratação direta da Petrobras)
para realizar atividades que considera estratégica e
relevante para o interesse coletivo.
Dessa forma, Sr. Presidente, não há inconstitucionalidades ou antijuridicidades no PLC nº 08, de 2010
e, no mérito, justiﬁca-se plenamente a autorização à
União para 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, bem
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como para subscrever ações do capital social da Petrobras e integralizá-las com títulos da dívida pública
mobiliária federal.
Sr. Presidente, com relação às Emendas nº 1 e
nº 2, como têm a mesma essência, rejeitei-as, até porque, se as rejeitasse, o projeto voltaria para a Câmara
dos Deputados.
Com relação às Emendas de nºs 3 e 5, que se
referem a compensações ambientais, eu as rejeitei,
porque, quanto a isso, já existem as legislações necessárias e, portanto, cabíveis principalmente para
as mitigações ambientais e para investimentos nas
políticas ambientais.
Por último, a Emenda nº 4 – já falei das Emendas
nºs 1, 2, 3 e 5 –, que estabelece um valor, um teto,
pré-deﬁne um valor tanto para os barris relacionados
à cessão onerosa, quanto para as áreas a serem potencialmente devolvidas pela Petrobras. Isso não corresponde às práticas da indústria de petróleo. Portanto,
essa emenda não posso também acatar, porque ela
foge completamente de toda a lógica do mercado de
petróleo.
Sr. Presidente, ante essas razões comentadas,
voto pela aprovação do PLC nº 8, de 2010, sem o acatamento das Emendas de nºs 1 a 5.
Sr. Presidente, esse é o meu relatório. Espero que
amanhã façamos um grande debate aqui nesta Casa,
não só falando da partilha, como do Fundo Social e
também da cessão onerosa.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2010

De Plenário sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 2010 (PL nº 5.941, de 2009,
na origem), que autoriza a União a ceder
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. –
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,
e dá outras providências.
Relator: Senador Delcídio Amaral
I – Relatório
De iniciativa do Chefe do Poder Executivo e submetido a regime de urgência constitucional, o PLC nº
8, de 2010, tem o objetivo de (i) autorizar a União a
ceder onerosamente a Petróleo Brasileiro S.A. – 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, e (ii) autorizar a União a subscrever ações
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do capital social da PETROBRAS e a integralizá-las
com títulos da dívida pública mobiliária federal.
A Exposição de Motivos (E.M.I.) nº 00039 – MME/
MF/MDIC/MP/CCIVIL, que reuniu os Ministérios de
Minas e Energia, da Fazenda, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Casa Civil na sustentação da
necessidade da proposição em causa, valeu-se, em
resumo, dos seguintes argumentos:
1. A proposta justiﬁca-se pelo interesse
da União, na condição de acionista controladora da PETROBRAS, em fortalecer a empresa
com vistas a dotá-la com recursos decorrentes de áreas que se caracterizam pelo baixo
risco exploratório e representam considerável
potencial de rentabilidade;
2. Ao viabilizar a cessão onerosa, a União
cria as condições para a exploração do pré-sal,
otimizando a participação da sociedade brasileira nas receitas decorrentes das riquezas
representadas por esta importante e singular
descoberta; e
3. A imediata exploração dessas áreas
pela PETROBRAS é vantajosa para a união,
posto que permite à sociedade em suma importância, antecipar o usufruto dos benefícios
representados pelo Pré-Sal. Além do mais,
dado que a União não possui, ela própria, a
estrutura necessária para as atividades exploratórias desse potencial petrolífero ao ceder o
exercício dessas atividades à Petrobrás em
contrapartida a uma compensação adequada,
a União também, contribui para o crescimento
e fortalecimento de uma empresa nacional de
qual é acionista controladora.
Examinado na Câmara dos Deputados, um substitutivo ao PL nº 5.941/2009 (PLC nº 08/2010) foi aprovado pela Comissão Especial, presidida pelo Deputado Almeida Jardim e da relatoria do Deputado João
Maia.
Em 11-2-2010, a Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados encaminhou o Projeto de Lei do Senado
Federal através do Ofício nº 46/10/OS-GSE.
Recebido no Senado na mesma data, o Projeto
foi submetido, nos termos do art. 375 do Regimento
Interno à apreciação simultâneo das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, de Assuntos Econômicos – CAE e de Serviços de Infraestrutura – CI.
A Presidência do Senado Federal em 11-3-2010,
recebeu a Mensagem nº 82 de 2010 (Mensagem nº
118/2010 na origem), do Presidente da República,
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solicitando que o PLC passasse a tramitar em regime
de urgência bis termos previstos no § 1º do art. 64 da
Constituição Federal.
Diante disso, a Presidência do Senado Federal,
informou, aos Senadores que no período de 24 a 30 de
março de 2010, poderiam apresentar emendas perante
a primeira Comissão do despacho, pelo prazo único
de cinco dias, úteis, de acordo com o art. 122, II, b c/c
art. 375, I, do Regimento Interno.
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o contrato de concessão apenas uma das espécies
legislativamente cogitáveis, se não vejamos:

Trata-se de proposição cuja relevância pode ser
medida pelo caráter estratégico do desenvolvimento
do pré-sal para o país.
Antes, contudo, de discutir o mérito da proposta,
gostaríamos de tecer algumas considerações sobre
seus aspectos legais e econômicos.

“Nos termos do § 1º do artigo 177 da
Constituição do Brasil, essas contratações –
contratações, note-se bem, não concessões –
seriam materialmente impossíveis sem que os
tratados da União se apropriassem, direta ou
indiretamente, do produto da exploração das
jazidas de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuídos. Apropriação direta ou
indireta – enfatizo – no quadro das inúmeras
modalidades de contraprestação atribuíveis ao
contratado, a opção por uma das quais efetivamente consubstancia, como anteriormente
aﬁrmado, uma escolha política. (...)
(...) o parágrafo que substituiu o contemplado na constituição conteve os efeitos do
monopólio no plano da atividade, autorizando
expressamente a União a contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV do art.
177, observadas as condições estabelecidas
em Lei (...)
(...) A opção pelo tipo de contrato a ser
celebrado com as empresas que vierem a
atuar no mercado petrolífero não pertence ao
Poder Judiciário: este não pode se imiscuir em
decisões de caráter político. Opção pelo tipo
de contrato a ser celebrado pela União e as
empresas é, sem duvida, opção política, “STF,
ADI 3273, trecho do voto do Min. Eros Grau,
grifos nossos.

a) Constitucionalidade do regime de cessão onerosa
Com a EC nº 09/95, a Constituição passou a admitir a contratação com empresas estatais ou privadas
para a realização das atividades de pesquisa e lavra
das jazidas de petróleo e gás natural (art. 177, inciso
I), admissibilidade essa que ainda dependia de lei para
ter eﬁcácia (a Lei nº 9.478/97 decorre desta disposição
constitucional e regula uma das formas possíveis para
estas contratações).
Assim, foi promulgada a Lei nº 9.478/97, que não
fechou, e nem poderia tê-lo feito, sob pena de violação
à Constituição Federal, a possibilidade de, também por
lei, se criarem outras modalidades contratuais para o
exercício das atividades referidas no inciso I e § 1º do
citado art. 177.
Note-se que o STF, no voto do Ministro EROS
GRAU proferido na ADI 3273, já deixou claro que o art.
177 admite que a lei crie inúmeras espécies contratuais
para permitir o exercício indireto do monopólio, sendo

Deste modo, o regime contratual a ser estabelecido para as atividades de pesquisa e lavra de petróleo
e gás natural, consubstancia uma opção política do
Estado alicerçada no pilar constitucional do art. 177
da Constituição Federal, que determinou que a forma
de contratação para o exercício do monopólio sobre
as atividades petrolíferas cabe ao poder legislativo. O
regime da cessão onerosa, que o PLC nº 08 cria, se
consubstancia em uma dessas modalidades.
Ressalte-se, além disso, que a cessão onerosa
de direitos exploratórios e de produção de uma quantidade determinada de barris de petróleo não representa
uma alienação da jazida em si, o que seria expressamente vedado pela própria Constituição Federal, que
estabelece que pertencem à União os depósitos de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos ﬂuidos
(art. 20 da Constituição Federal – CF/88). Nem mesmo lei, que seria inconstitucional, poderia autorizar a
sua alienação.

II – EMENDAS
O PLC nº 08, de 2010 recebeu 5 emendas.
A Emenda nº 1 de autoria do Senador Paulo
Paim, objetiva suprime a previsão constante da parte
ﬁnal do § 3º e o § 4º do art. 1º do PLC.
A Emenda nº 2, proposta pelo Senador Inácio
Arruda, tem por objetivo alterar a redação do § 4º do
art. 1º, do art. 3º e do art. 11 do PLC.
A Senadora Marina Silva apresentou as Emendas nºs 03 e 05, propondo, respectivamente a alteração do parágrafo único do art. 2º, e a inclusão do art.
12 e § 1º.
A Emenda nº 4, apresentada pelo Senador Renato Casagrande, inclui os §§ 2º. 3º. 4º e 5º ao art. 3º,
renumerando o atual parágrafo único para § 1º.
III – Análise
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O referencial ao número de barris consiste, portanto, em providência que visa a satisfazer a necessidade de deixar o objeto contratual determinado, o que
poderia ser feito geograﬁcamente, temporalmente ou,
como o PLC preferiu, quantitativamente.
O que pode ser transferido à iniciativa privada em
razão do art. 177 não é a jazida, mas sim a atividade de
aproveitá-la economicamente, cabendo a quem o ﬁzer,
pelo próprio direito de empresa, os frutos decorrentes
da sua atividade, no caso os barris de petróleo.
Sendo assim, a cessão onerosa de direitos de
exercer o monopólio da União de exploração e produção de petróleo e gás natural não constitui alienação
da própria jazida, mas apenas a transferência do direito
de exercer a atividade da própria jazida, mas apenas
a transferência do direito de exercer a atividade econômica monopolizada pela União até o limite de barris
estabelecido no § 1º do art. 1º do PLC, ao deve ser
acrescida, no instrumento contratual a ser celebrado,
a área em que poderá se dar tal produção.
b) Dispensa de licitação para contratar a Petrobras.
O próprio Texto da Constituição, no art. 37, XXI,
prevê a possibilidade de a lei estipular situações em
que não se exigirá licitação, sendo certo que há muitas leis ordinárias que preveem dispensa de licitação,
sendo certo que há muitas leis ordinárias que preveem
dispensa de licitação.
Sem prejuízo dessa possibilidade, é sabido que
a Lei que dispensar a licitação terá que se pautar pelos princípios da legitimidade e da razoabilidade para
que se revista de constitucionalidade.
Neste sentido, é legítima e razoável a decisão
política da União em utilizar ente da sua administração
pública (através da contratação direta da Petrobras)
para realizar atividade que considera estratégica e relevante para o interesse coletivo.
A dispensa de licitação em favor da Petrobras resguarda o princípio da isonomia extraído do art. 173, § 1º,
II. Isto porque o art. 173 da CF (regime das empresas
privadas) reconhece a possibilidade de relativização
desta regra (“Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição”). Assim, de forma expressa, o art. 177 da
CF, ao estabelecer que as atividades de pesquisa e lavra
de petróleo são monopólio da União, permite afastar a
atuação privada, facultando o exercício das atividades
monopolizadas de forma exclusiva pela União, através
dos entes de sua administração pública.
Igualmente, a dispensa de licitação em favor da
Petrobras preserva os princípios da livre iniciativa e da
livre concorrência previstos no art. 170 da CF.
A própria CF, ao estabelecer os monopólios públicos, expressamente excepciona a livre iniciativa e a
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livre concorrência nas atividades econômicas estabelecidas originariamente como monopólio estatal.
O monopólio (exclusividade no exercício de determinada atividade econômica) é a antítese da livre
iniciativa e da livre concorrência. Assim, se a União
houver por bem exercer as atividades monopolizadas
por meio de um dos seus entes, afastando a livre iniciativa e a livre competição, não estará contrariando
os ditames dos arts. 170 e 173 da CF.
Assim, também, se o PLC estabelecer dispensa
de licitação em favor da Petrobras, para aquelas atividades de E&P nas áreas referentes à cessão onerosa,
está afastada, por regra de mesma hierarquia, a hipótese do art. 61 da Lei do Petróleo, que enseja a atuação
da Petrobras em livre concorrência com outras empresas, aplicável tão somente quando o Estado deﬁnir que
haverá concorrência em determinadas áreas.
Vale ﬁnalmente ressaltar que a dispensa de licitação para contratar a Petrobras não inova no ordenamento jurídico infraconstitucional, já tendo sido
adotada anteriormente pela própria Lei do Petróleo,
nos arts. 32, 33 e 34.
Sob a égide dos dispositivos acima citados foram
celebrados 397 contratos de concessão com a Petrobras, por dispensar de licitação, no que se convencionou
chamar de Rodada Zero de Licitações da ANP.
c) a preciﬁcação da cessão onerosa
O balanceamento econômico-ﬁnanceiro da cessão onerosa está assegurado pelo mecanismo contemplado pelo PLC para a avaliação dos direitos a
serem cedidos. Esse mecanismo prevê a emissão de
laudos independentes a serem produzidos por entidades certiﬁcadoras internacionais, que deverão observar as melhores práticas da indústria. Isto implica
necessariamente, uma justa valorização dos direitos,
levando-se em consideração todas as variáveis necessárias a sua correta preciﬁcação, quais sejam, a curva
de preço futuro de petróleo, o custo da produção, os
royalties incidentes. Os investimentos necessários, o
grau de conhecimento das reservas, o volume de óleo,
a curva de produção, a aplicação de uma taxa de desconto usual para transações congêneres. Trata-se de
metodologia de avaliação de ativos (direitos de explorar e produzir petróleo e gás natural de ampla adoção
no mercado mundial).
Outra importante previsão do PLC é a de o valor de tais direitos será necessariamente revisto, tão
logo se alcance maior conhecimento das variáveis
envolvidas na avaliação, como forma de garantir que
(i) a União receba efetivamente o valor econômico,
representado da cessão onerosa no momento, desta
reavaliação e (ii) a Petrobras tenha pago o valor justo
pelos direitos adquiridos.
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d) A situação dos acionistas minoritários da Petrobras no regime de cessão onerosa
O regime de cessão onerosa não propiciaria, a
priori, benefício ou lesão aos acionistas da Petrobras,
minoritários ou não, porque, como o próprio nome do
contrato diz, a cessão será onerosa, o que, em princípio, implica uma relação de equivalência de prestações. Assim sendo, os critérios de ﬁxação do preço e
da forma de aquisição dos direitos é que devem ter
sua razoabilidade atendida.
Quanto a esse aspecto, o PLC estabelece que
a valorização da cessão onerosa dar-se-á “a partir de
laudos técnicos produzidos por entidades certiﬁcadoras, observadas as melhores práticas da indústria”,
isto é, o valor a ser deﬁnido para a cessão onerosa
será um valor que necessariamente reﬂetirá a prática
do mercado.
Dessa forma, a União não será prejudicada, com
benefício de minoritários da Petrobras, nem acionistas minoritários serão prejudicados com consequente
benefício da União. O PLC estrutura a operação para
que esta garanta uma relação de troca justa e equilibrada entre a União, cedente dos direitos, e a Petrobras, cessionária dos mesmos.
Além disso, qualquer inexatidão na valoração
inicial da cessão onerosa, decorrente do atual estágio
de conhecimento das áreas que serão objeto desta
cessão, deverá ser sanada com a revisão de valor que
está prevista no PLC, em seu artigo 6º inciso V, que
ocorrerá após a celebração do contrato. No momento
da revisão, já se terá o conhecimento necessário para
se deﬁnir, com a precisão adequada, os reais custos de
investimentos e de operação, o que permitirá corrigir
qualquer eventual imprecisão do valor inicial.
Eventuais contradições e conﬂitos de interesses
– em especial o interesse público justiﬁcador de sua
criação e o interesse dos acionistas minoritários em
obter lucratividade – são inerentes à própria natureza
híbrida das sociedades de economia mista. E, como a
ﬁgura dessas sociedades encontra-se constitucionalmente positivada (p. ex., art. 37, XIX e 173, § 1º, da
CF), ou seja, está expressamente admitida na Constituição, ﬁca ao alvedrio do Legislador decidir quanto
à criação e atribuição de atividades a sociedades de
economia mista ou a outros modelos organizacionais
deixados à sua disposição pelo Constituinte.
Em tal situação estariam, por exemplo, todas
as inúmeras sociedades de economia mista federais,
estaduais e municipais que receberam com exclusividade dos seus entes controladores a exploração
de serviços públicos econômicos, muitos deles com
grande potencial lucrativo e cobiçados pela iniciativa
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privada, como o fornecimento de água e a coleta de
lixo domiciliar.
As especiﬁcidades da exploração e produção das
jazidas do pré-sal, associada à importância que o assunto tem para o interesse coletivo, justiﬁcam a decisão política da União em utilizar a sua administração
pública (através da contratação direta da Petrobras)
para realizar atividade que considera estratégica e
relevante para o interesse coletivo.
Dessa forma, não há inconstitucionalidades ou
antijuridicidades no PLC nº 8, de 2010 e, no mérito,
justiﬁca-se plenamente a autorização à União para
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, bem como
para subscrever ações do capital social da Petrobras
e integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal.
Quanto às emendas, apresentamos a seguir nossa análise e posição.
A Emenda nº 1 visa a excluir a possibilidade de a
Petrobras devolver áreas de concessão relativas a campos terrestres em desenvolvimento ou em produção,
como parte do pagamento pela cessão onerosa, num
montante equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de
boe (barris de óleo equivalentes) de petróleo e/ou gás
de volumes recuperáveis. Assim, somos contrários a
exclusão proposta, pela mesma justiﬁcativa, pela qual
tal disposição foi inserida no projeto de lei original, qual
seja, estimular as empresas independentes de petróleo
e gás natural de pequeno e médio porte.
Somos contrários à Emenda nº 2, tendo em vista que esta possui, em essência, o mesmo conteúdo
da Emenda nº 1.
As Emendas nºs 3 a 5 propõem, respectivamente
(i) o pagamento de uma compensação pela emissão
de gases de efeito estufa decorrentes de exploração
e produção de petróleo, de gás naturas e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos, e (ii) a realização de estudos
técnico-ambientais na identiﬁcação e distribuição geográﬁca das áreas objeto da cessão onerosa. Com
relação a primeira proposição, somos contrários por
já existirem compensações ambientais na legislação
vigente. No que tange à segunda proposição, somos
contrários, já que estudos técnico-ambientais serão
realizados após a assinatura do contrato, conforme
estabelece a legislação vigente.
E, ﬁnalmente, manifestamos nossa contrariedade
à Emenda nº 4, pois a pré-deﬁnição de valores, tanto
para os barris relacionados à cessão onerosa, quanto
para as áreas a serem potencialmente devolvidas pela
Petrobras, fere as melhores práticas da indústria, que
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prescrevem metodologia especíﬁca e bem conhecida
para se utilizar em tal situação. Além disso, o valor
proposto na Emenda (25% do valor médio do petróleo) é incoerente, pois para a valorização devem ser
considerados os investimentos, os custos operacionais
e outros elementos, trazidos a valor presente do que
deverá resultar em um valor para o barril, diferente do
então proposto. Em verdade, o valor proposto na emenda muito provavelmente inviabilizaria a operação.
IV – Voto
Ante as razões comentadas, voto pela aprovação
do PLC nº 8, de 2010, sem o acatamento das Emendas
de nºs 1 a 5. – Senador Delcídio Amaral.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, se o Senador Delcídio Amaral e
V. Exª concordassem, eu gostaria de pedir um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Delcídio Amaral, que
deu o seu relatório sobre a matéria e as emendas,
em substituição às Comissões de Constituição Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, e de Infraestrutura.
Senador Francisco Dornelles, normalmente não
poderia, mas como estamos em entendimento, vamos
franquear a palavra a V. Exª.
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Senador Delcídio, eu
queria cumprimentar V. Exª pelo brilhante relatório
apresentado, que, aliás, é compatível com todos os relatórios que V. Exª tem apresentado nesta Casa e que
revelam sua competência, sua capacidade de síntese
e objetividade. Se V. Exª me permite, eu faço um único
questionamento, até numa questão de mérito.
Vamos ter um processo de capitalização chamado momento 1. A União entregará títulos públicos
e, com isso, vai subscrever o aumento de capital da
Petrobras. Nesse momento em que entregou o título,
a capitalização está realizada.
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No segundo momento, com esses títulos, a União,
por meio de uma cessão onerosa, vai adquirir um campo de onde obterá os cinco milhões de barris.
Pergunto a V. Exª, que é o maior conhecedor
do Brasil sobre este assunto: por que não paramos
no momento 1? Ou seja, no momento em que a
União fez a capitalização em títulos, está encerrado o processo de capitalização da Petrobras. V. Exª
veja o seguinte: se fosse de 21 bilhões o aumento
de capital, a União entraria com 7, e 14 viriam do
setor privado. Qual a razão especíﬁca da necessidade de irmos ao momento 2? Ou seja, fazer a troca
dos títulos por uma cessão onerosa – que V. Exª foi
extremamente competente ao explicar, mas tem que
reconhecer que é uma bola dividida e pode dar problemas jurídicos no momento em que for feito. Não
seria mais simples pararmos no momento 1? Qual
o inconveniente que V. Exª veria se parássemos a
capitalização no momento 1?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Senador Dornelles, essa foi uma preocupação que
tive logo quando tratamos dessa questão. Havia duas
preocupações. Uma que foi também muito discutida à
época: por que a Petrobras não deu, não colocou, não
disponibilizou como ativos aqueles campos que ela
venceu em leilões, por exemplo? Isso seria, em tese,
uma forma muito mais fácil de se fazer a capitalização.
Só que o problema é o seguinte: isso eu não posso
lançar como ativo; isso não é reconhecido na indústria
de petróleo. Portanto, no meu balanço, eu não posso
colocar essas áreas provenientes dos leilões como ativos para lastrear uma operação de capitalização. Portanto, eu não poderia usar esse procedimento que seria
em tese um procedimento muito fácil, até porque são
reservas provadas, e reservas provadas, pelas regras
da Contabilidade, especialmente no setor de petróleo,
não podem ser utilizadas como ativos, lastreando uma
operação de capitalização.
O outro caso é o problema do Governo, é o problema do primário. Como é que essa operação se
dá? Ela tem duas etapas exatamente por isto: fazse a subscrição, colocam-se os títulos e, em agosto,
isso é devolvido para o Governo. Com isso, o que
acontece? Eu desalavanco a Petrobras e, segundo,
não prejudico o primário do Governo. É por isso que
foi escolhida a cessão onerosa e foi feita com essas
duas etapas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Queremos informar ao Plenário que já se encontram abertas
as inscrições para discussão do PLC nº 7, de 2010, o do
Fundo Social, cujo Relator foi o Senador Romero.
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Já estão inscritos Antonio Carlos Júnior, Kátia
Abreu e Alvaro Dias. E para discussão do PLC nº 8, de
2010, sobre a capitalização, cujo Relator foi o brilhante
Delcídio Amaral. Está inscrito Antonio Carlos Júnior.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Deixe-me continuar; estamos na ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – São as
inscrições, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
inscrição está aberta aqui.
Francisco Dornelles acaba de fazer inscrição na
capitalização.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Eu quero me inscrever nos dois, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, para discutir o PLC nº 7.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um instante, eu queria dar uma resposta ao Senador
Mário Couto.
Senador Mário Couto, lamentamos informar que
procuramos atendê-lo, mas só seria possível se tivesse
a aquiescência de todas as Lideranças. O PSB não se
manifestou e o Governo foi contra. Então, em outra oportunidade, faremos votar o requerimento de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, só quero fazer uma consulta a V. Exª. O Governo
foi contra o meu requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi. Eu ia incluí-lo na pauta agora, mas isso...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Certo,
mas V. Exª pode incluir na pauta de amanhã. Aí, sem
acordo de liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós vamos consultar o trabalho que a Secretaria fez.
O PSB não se manifestou e o Governo foi contra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tudo bem,
eu aceito que o Governo não tenha interesse em aprovar o ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Mas eu quero mostrar a boa vontade da Mesa em
atendê-lo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, eu
sei disso.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Presidente, pela ordem.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Só um
instantinho, Senador César; um instantinho, Senador
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mário Couto. Depois, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu só quero
que V. Exª coloque na pauta de amanhã ou de quando
o Regimento permitir. Eu quero usar o Regimento da
Casa agora! É meu direito!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pronto!
Pronto! Para não depender de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Para que V. Exª saiba, eu assinei como Líder do
PSC.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero o meu direito! Então, quero que V. Exª coloque na
pauta regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois V. Exª foi derrotado com a minha assinatura.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Queira
ou não queira o Governo, eu vou aprovar o requerimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. É só para me inscrever no PLC
nº 7, para discutir o Fundo Social.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Secretária Cláudia Lyra está fazendo a inscrição. Agora, o Senador César Borges; depois, V. Exª.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero solicitar
a V. Exª – eu peço a atenção da Drª Cláudia Lyra – para
que coloque na pauta, não sei se hoje haveria número
suﬁciente, mas, pelo menos, na pauta de amanhã, a
votação da indicação do Dr. Luiz Moreira Gomes Júnior
para o Conselho Nacional de Justiça, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.
Então, é para que seja feita essa indicação enquanto
há número nesta Casa para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não
havendo objeção das Lideranças, nós vamos providenciar e pedir à Secretária-Geral, se for possível...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Para
concluir, Sr. Presidente...
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Ainda
pela ordem. Eu quero dizer ao Plenário que, amanhã,
às 11 horas e 30 minutos, haverá uma reunião conjunta
de quatro Comissões na Comissão de Constituição e
Justiça – serão a Comissão de Constituição e Justiça,
a CAE, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão
de Meio Ambiente –, para votarmos o plano nacional
de resíduos sólidos. Numa única comissão. Eu sou o
Relator nas quatro comissões. É um único projeto, muito importante. E estamos, exatamente nesta semana,
comemorando a Semana Mundial do Meio Ambiente; o Dia Mundial do Meio Ambiente transcorreu no
dia 6. Então, que os componentes dessas comissões
possam aprovar esse projeto amanhã e, se possível,
aprovarmos urgência para vir a plenário para que este
projeto da maior importância, que tem a concordância
de toda a sociedade, do Governo Federal, de todas
as entidades envolvidas na questão dos resíduos sólidos, possa ser aprovado, em homenagem ao meio
ambiente brasileiro, o marco regulatório para os resíduos sólidos no Brasil.
Então, primeiro, às 11h30, reunião conjunta das
quatro Comissões. Em seguida, se possível que possamos encaminhar ao plenário, para votação amanhã,
esse importante projeto.
Era isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Gim Argello. Depois...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Informo ao
Senador César Borges que estaremos amanhã às
11h30, porque é um projeto muito importante esse
sobre resíduos sólidos nesta semana do meio ambiente.
Quero dizer que ﬁquei muito feliz com esse acordo ﬁrmado pelo Líder do Governo e relator Romero
Jucá com o Líder José Agripino, com o Líder Arthur
Virgílio, com o Líder Renan, para votação somente
amanhã, porque, dentro da Bancada do PTB, sobre
esse projeto, ainda há divergências. Então, essas
próximas 24 horas serão muito importantes para que
a Bancada do PTB possa realmente estar coesa na
votação desses projetos que são importantes para a
Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quarta-feira 9

375

26985

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, pela ordem, tem a palavra o Senador Tasso
Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão
Santa, apenas para corroborar e apoiar o pedido do
Senador César Borges para que seja colocada em votação uma das melhores sabatinas que tivemos aqui
no Conselho Nacional de Justiça, feita pelo Luiz Moreira, que foi aprovado por unanimidade na Comissão
de Constituição e Justiça.
Se nós pudéssemos dar a essa matéria, como
sugeriu o Senador César Borges, a devida prioridade,
seria muito importante e muito justo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, concedo a palavra ao Sr. Senador AD,
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste momento, no Paraná, na capital e em mais doze
cidades, a OAB, com mais quatrocentas entidades
organiza, uma movimentação, uma manifestação de
protestos contra a corrupção na Administração Pública do Estado.
E eu quero pedir a V. Exª que autorize seja consignado nos Anais do Senado Federal um artigo do
Presidente da OAB do Paraná, José Lúcio Glomb:
“Hoje seremos milhares na Boca Maldita:
Como é da natureza de nosso povo, paciﬁcamente, não levaremos mais do que a nossa
voz, porque não existe nada mais ensurdecedor que a voz da indignação.”
O título é “O Paraná que queremos.”
Eu peço a V Exª, já que não posso fazer a leitura de todo o artigo, que autorize seja consignado nos
Anais do Senado Federal esse brilhante artigo escrito
pelo Dr. José Lúcio Glomb, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção do Paraná.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) – V.
Exª será atendido de acordo com o Regimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também
gostaria de apoiar que fosse colocado em pauta o mais
breve possível a indicação do Dr. Luiz Moreira para o
Conselho Nacional do Ministério Público.
Então, assim que for possível colocar em votação, o mais breve possível, eu gostaria de apoiar essa
indicação, para que fosse votada de imediato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Amanhã será trazida a matéria ao plenário. Havendo
acordo de Liderança, será votada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Agora, queremos manifestar aqui que já estão escrito para o PLC nº 7, o do Fundo, cuja relatoria foi do
Senador Romero: Antonio Carlos Júnior, Kátia Abreu,
Alvaro Dias, Paulo Paim, Roberto Cavalcanti, Jefferson Praia, Renato Casagrande, Lúcia Vânia e Antonio
Carlos Valadares e César Borges.
E para o PLC nº 8, da capitalização, cujo relator foi o Senador Delcídio Amaral, para discutir estão
inscritos: Antonio Carlos Júnior, Francisco Dornelles,
Alvaro Dias, Roberto Cavalcanti, Francisco Dornelles
– duas vezes, esse quer falar mesmo –; Renato Casagrande e Antonio Carlos Valadares.
Pela ordem, Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeceria se pudesse também colocar, na Ordem do
Dia de amanhã, o projeto relativo à doação do Governo brasileiro a Gaza, na Palestina, que está na mesa
para apreciação e votação o quanto antes. Agradeço.
É uma solicitação, inclusive do Itamaraty.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Secretária-Geral informa que está incluída na sessão do
dia 15 deste mês pela manhã. V. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
ter o meu nome inscrito para discussão, amanhã, do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Tem
a palavra, pela ordem, o Senador Heráclito Fortes.
Qual dos dois, Heráclito? São dois. Tem a capitalização e o fundo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Nos
dois.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nos dois – Senador Heráclito Fortes, do Piauí.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, vou ouvir, primeiro, o Senador Garibaldi;
e, em seguida, Flexa Ribeiro.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva visitará o meu
Estado a partir de hoje à noite. E, amanhã, vai cumprir
uma programação que eu considero das mais signiﬁcativas para a economia do Estado e também para
a vida social.
Na verdade, às 10 horas, haverá inauguração de
uma unidade de pronto atendimento, que é uma unidade pioneira, uma vez que poucas foram as unidades já
inauguradas no País e, no Nordeste, apenas essa.
Por outro lado, numa solenidade no Centro de
Convenções do Estado, o Presidente vai assinar a autorização de duas ZPEs, sendo uma para o Município
de Macaíba, na área metropolitana de Natal, e a outra
no Município de Assú, também numa região próspera
do Estado, a chamada região do Vale do Açu.
Vai também Sua Excelência assinar autorização
para que o aeroporto de São Gonçalo, que é um aeroporto estratégico para o desenvolvimento do Estado,
uma vez que Natal – São Gonçalo, onde está sediado
o aeroporto – é o ponto mais próximo do Brasil com
a Europa, com a África, com os Estados Unidos, seja
um verdadeiro gateway, distribuindo cargas por todo
o Brasil, recebendo e redistribuindo essas cargas.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, não poderíamos
deixar de assinalar que essa visita vai proporcionar
a nosso Estado sobretudo a possibilidade de enveredarmos por um caminho novo, em razão do nosso
desenvolvimento, uma vez que tivemos, antes disso,
várias perdas e temos de recuperá-las.
Havia a perda até então do nosso porto, que continua apresentando, de certa maneira, problemas pelo
seu baixo calado. Tivemos também a perda da Transnordestina. O Rio Grande do Norte foi praticamente
excluído do traçado da Transnordestina.
Portanto, só agora estamos nesse processo de
recuperação, como já disse, dessas perdas. Espero que
tenhamos seu desfecho claro amanhã com a assinatura
desses atos por parte do Presidente da República.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a Ordem do Dia.

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária
3
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,
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.)
Relator: Senador Romero Jucá (art. 140
do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
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.
5
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.
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6
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.
7
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.
8
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.
9
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
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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.
10
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.
11
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.
12
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.
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13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quarta 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.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
15
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.
16
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
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8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências 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.
17
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.
18
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.
19
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.

Quarta-feira 9

381

26991

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
20
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.
21
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.
22
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.
23
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.
24
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.
25
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.
26
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.
27
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.
28
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.
29
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 Tra-
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balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
30
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.
31
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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
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do), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
34
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.
35
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.
36
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.
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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).
37
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.
38
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).
39
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
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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.
40
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.
41
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.
42
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.
43
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.
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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.
44
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.
45
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.
46
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.
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.
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47
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.
48
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.
49
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.
50
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
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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.
51
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.
52
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).
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.
53
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
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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.
54
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.
55
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.
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56
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.
57
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, 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros e outros Senhores
Senadores, que altera os arts. 1º e 22 da Lei
Complementar nº 64, de 1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e 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.
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58
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.
59
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
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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.
60
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
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
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.
62
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
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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.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade 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
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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.
64
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.
65
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
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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.
66
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).
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.
67
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.
68
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
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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.
69
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.
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.
70
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.
71
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,
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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.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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.
73
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.
74
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
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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.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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.
76
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
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 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

394

27004

Quarta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
78
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.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
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para limitar as exigências das instituições 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.
80
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.
81
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.
82
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: Se-
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nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o 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.
83
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) –
Voltamos à lista de oradores.
Como Líder, Renan Calheiros, que permutou
com Mão Santa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente, eu tinha pedido pela ordem. V. Exª disse que
atenderia ao Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Peço desculpas a V. Exª. Pela ordem. Com a paciência
do Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É para
pedir minha inscrição para discussão, amanhã, dos
dois projetos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª será atendido agora. Drª Cláudia Lyra, nossa
Secretária-Geral, o Dr. Flexa Ribeiro quer inscrever-se
nos dois temas: capitalização e fundo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, Renan Calheiros, falando como Líder
do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
obrigado a V. Exª.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.
Fora do microfone.) – V. Exª, regimentalmente, terá
10 minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Amanhã, à tarde, o Presidente Lula estará em
Alagoas, para participar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no Município de São Miguel dos Campos, da
solenidade de assinatura das ordens de serviço relativas à duplicação da rodovia BR-101.
Serão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, liberados
para esta importante obra em Alagoas cerca de R$1,5
bilhão. A duplicação da BR-101 faz parte do Programa
de Aceleração do Crescimento, o PAC.
A nova pista, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
com 248 quilômetros, vai ser construída em concreto, o
que aumenta a vida útil da pavimentação, onde circula
uma média de 10 mil veículos todos os dias.
Com a duplicação, teremos mais segurança para
todos que usam a rodovia BR-101, em Alagoas. Dados
da Polícia Rodoviária Federal indicam, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que, em 2009, foram registrados 248
acidentes naquela rodovia.
O primeiro trajeto da obra, que passará por melhorias, por duplicação, está localizando entre São
Miguel dos Campos (AL) e o entroncamento com a
BR-324, na Bahia.
Já, Sr. Presidente, o outro é referente ao segmento São Miguel do Campos (AL) e Palmares (PE), na
direção oposta. No seu conjunto, a duplicação rodovia
vai do Município de Colônia de Leopoldina, na divisa
com Pernambuco, até Porto Real do Colégio, Município
vizinho ao Estado de Sergipe.
Segundo dados do Dnit, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a duplicação da BR-101 beneﬁciará, diretamente
400 mil pessoas que vivem em cidades localizada às
margens da rodovia. Afora isso, a obra favorecerá vários setores econômicos de Alagoas, já que a rodovia
é uma das principais vias de escoamento da produção
do nosso Estado.
Estou muito satisfeito, Sr. Presidente, com essa
obra, com essas ordens de serviços, porque, em todas as etapas que antecederam às assinaturas, sempre defendi a sua realização e busquei sempre, com
a Bancada Federal caminhos para a superação dos
eventuais empecilhos. E todos sabem, já tivemos aqui
a oportunidade de discutir, foram muitos, muitos mesmo esses empecilhos.
Em todas as vezes que estive com o Presidente
Lula, ﬁz questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
dizer a ele que, para nós, alagoanos, a duplicação da
BR-101, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista estruturante, é uma obra tão importante
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quanto a da construção do canal do sertão, que é
uma importante obra que está sendo feito em Alagoas, pelo Governo Federal, com recursos do Governo
Federal, que é, Sr. Presidente, para que V. Exª tenha
uma ideia, para que o Senado tenha uma ideia dessa
obra, a maior obra hídrica que está sendo construída
em um Estado do País.
Quero aproveitar a oportunidade também para
agradecer ao ex-Ministro dos Transportes, Senador
Alfredo Nascimento; agradecer ao atual Ministro, Paulo
Sérgio Passos, e ao Diretor Presidente do Dnit, Pagot.
E aproveito também esta oportunidade para pedir ao
Dnit, ao Diretor Presidente, Pagot, que agilize a licitação do asfaltamento da continuidade da BR-316.
Nós restauramos a BR-316 toda, de Pilar a Palmeira do Índios e a Carié. E agora precisamos asfaltar a
BR-316 de Carié, em Alagoas, a Inajá, no Estado de
Pernambuco.
Para tanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós
aprovamos 48 milhões de reais, aprovamos uma emenda do Deputado Joaquim Beltrão que vai, sem dúvida
nenhuma, oferecer os meios para nós fazermos essa
obra, que também é muito importante, que é o asfaltamento da BR–316, de Carié, em Alagoas, a Inajá,
em Pernambuco.
Também, Sr. Presidente, venho a este plenário
para anunciar, com muita satisfação, que, na próxima
sexta-feira, será realizado em São Paulo, na Bovespa,
o leilão para a instalação, em Arapiraca, das linhas de
transmissão de energia elétrica da Chesf.
O projeto prevê, Sr. Presidente, a construção de
quase 50 km de linhas de transmissão de energia e
deverá envolver recursos da ordem de mais de R$200
milhões. Isso certamente impulsionará ainda mais a
economia do nosso Estado, com a geração de novos
postos de trabalho e melhoria da renda de milhares
de alagoanos.
De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Município de Arapiraca, um dos mais importantes centros
econômicos de Alagoas, é o segundo maior Município do nosso Estado, com cerca de mais de 200 mil
habitantes.
Assim, nos últimos anos, o Município de Arapiraca, que é um polo de convergência de mais de 10
Municípios, com um distrito industrial em processo de
desenvolvimento, com grande desenvolvimento, com o
comércio desenvolvido, absolutamente desenvolvido,
passou a requerer uma maior oferta do fornecimento
de energia elétrica, como também, Sr. Presidente, do
fornecimento de água também, da ampliação da rede de
água desse Município, que são insumos fundamentais,
para que possamos ter em Craíbas, Município a 12 km
de Arapiraca, a implantação de uma mineradora.

JUNHO 2010

Junho de 2010

É o caso, Sr. Presidente, do Projeto Serrote da
Laje, da Mineradora Vale Verde, que já está realizando estudos, que já investiu mais de R$100 milhões na
implantação no Município de Craíbas, repito, dessa
mineradora que vai produzir, em Alagoas, ferro, que
vai produzir, em Alagoas, zinco, e vai, Sr. Presidente,
sem dúvida nenhuma, mudar o perﬁl socioeconômico
do nosso Estado.
Essa indústria, para que todos tenham uma idéia,
sinalizou que terá uma demanda de 80 megawatts de
energia. Associada a essa implantação, estimamos que
haverá um efeito positivo em cadeia, que resultará na
instalação de várias outras indústrias, provavelmente,
derivada dos serviços da Vale Verde.
A duplicação da BR-101 e a construção das linhas de transmissão de energia da Chesf são duas
demonstrações claras da importância do trabalho parlamentar deste Senador e do trabalho parlamentar,
Sr. Presidente, de toda a Bancada de Alagoas nesta
Casa e na outra Casa do Congresso Nacional, que é
um trabalho não apenas de elaborar e aprovar leis,
mas também de lutar por novos investimentos públicos
para melhorar a vida das pessoas em todos os 102
Municípios do nosso Estado.
Tenho a consciência verdadeiramente tranquila
de que estamos, aqui no Senado, sem dúvida nenhuma, fazendo a nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós queremos cumprimentar o povo de Alagoas pelos ganhos e V. Exª pela capacidade sintética. Em oito
minutos, fez um discurso extraordinário.
Heráclito Fortes. (Pausa).
Eduardo Suplicy. (Pausa).
Antonio Carlos Valadares. (Pausa).
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Estou inscrito para amanhã, Sr. Presidente. Eu pedi a inscrição para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Você está na lista de hoje. Não quer agora, então vamos adiante.
O Valter Pereira está aí? (Pausa.)
Alvaro Dias. (Pausa.)
É com muita honra que anuncio ao Plenário a
presença do Líder do Partido Social Cristão, o Deputado Hugo Leal. O Deputado Hugo leal lidera o Partido
Social Cristão, o Partido que mais cresce no Brasil.
O Alvaro Dias está? (Pausa.)
Ah, então o Heráclito vai falar.
V. Exª está inscrito aqui, vai chegar a sua vez,
ô mineiro.
Agora o Senador Heráclito Fortes, que é do Piauí.
Ele pertence ao DEM e é um extraordinário líder mu-
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nicipalista, com perspectivas invejáveis na política do
Piauí e do Brasil.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a
esta tribuna para tratar, novamente, de um assunto
que tem indignado a Nação brasileira, que é exatamente a “arapongagem” montada dentro de um bunker
na QI 05, uma das sedes da campanha da candidata
do Governo.
É inaceitável sob todos os títulos e sob todos os
aspectos, principalmente porque o Partido dos Trabalhadores não é réu primário na arte de acionar “aloprados”
para bisbilhotar a vida de cidadãos brasileiros.
O grave disso tudo é que nem bem a campanha
começou, Senador Romeu Tuma, e já se vê a instalação de um bunker para ﬁscalizar a candidatura e a vida
pessoal do candidato adversário, José Serra.
Os fatos não são novos. Os fatos citados são
fatos que já tentaram trazer à tona desde a época da
CPI dos Correios e que, por falta de consistência, tinham ido para o esquecimento. E agora, de maneira
perversa, malvada, os “aloprados” tentam requentar
o assunto.
Tem um tal de Sr. Amauri que já estava preparando um livro para vender ou distribuir fartamente em
época de campanha, com o objetivo de criar constrangimento às pessoas.
Vejo que as pessoas evitam tratar do assunto,
principalmente os que são da base do Governo, mas
é um assunto que não pode, Senador Delcídio Amaral,
ﬁcar, de maneira alguma, em silêncio. Nós, homens
públicos, não podemos, de maneira alguma, abaixar a
cabeça diante de fatos dessa natureza. É preciso que
esses fatos sejam apurados. É preciso dar nome aos
bois. Essa matéria...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não, Senador Mário Couto, com o maior prazer.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Primeiro, quero
parabenizar V. Exª por ter, como sempre, trazido para
este Plenário, na tarde de hoje, esse assunto tão grave. Mas quero lhe dizer, Senador, que diﬁcilmente alguma coisa vai acontecer com aqueles que tentaram
bisbilhotar a vida do pré-candidato Serra. Diﬁcilmente.
Com tudo o que o PT faz de errado não acontece nada.
Quer um exemplo, Senador? Agora mesmo, meia hora
atrás, eu pedi ao Presidente Senador Mão Santa que
colocasse um requerimento em que peço que se forme
uma comissão externa para ir ao Pará ter conhecimento das irregularidades que a imprensa vem colocando,
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bilhões de reais, e o Líder do Governo não aceitou que
se votasse hoje, porque é corrupção do PT, da Governadora Ana Júlia Carepa. Como eles são, Senadores!
Como eles são! Eles não querem que se apure nada!
Ninguém do PT foi penalizado por nada até hoje, Senador. É “mensalão”, é corrupção... Ninguém! O seu
Partido imediatamente colocou para fora aquele que
cometeu irregularidades aqui em Brasília. Qual foi o
membro do PT envolvido em qualquer corrupção neste
País – e são muitos, muitos! – que foi penalizado? Citeme um. Sabe o que vai acontecer com esses pilantras
que ﬁzeram isso? Nada! Absolutamente nada! Pode
escrever o que eu estou lhe dizendo. O que acontece
neste País, Senador Heráclito Fortes, com a candidata que está fazendo campanha abertamente, com o
próprio Presidente da República, que faz campanha
abertamente? O que acontece? Multa de R$5.000,00.
Quá-quá-quá, Senador Heráclito. Dá para achar graça. Dá para achar graça. E não acontece nada neste
País. Senador, quero terminar dizendo o seguinte para
V. Exª: chegue na sua casa e faça uma reﬂexão. Vou
dizer mais uma vez isto aqui neste plenário: nós estamos numa ditadura política neste País. O Presidente da
República faz o que quer, faz o que quer e vai fazer o
que quiser para ganhar essa eleição. Já está fazendo.
Está fazendo o que quer, e a Justiça não tem condições de segurar o Presidente da República. E ele acha
graça da Justiça. Ele perguntou a uma platéia quem
iria pagar os R$5.000,00 de multa e achou graça. Ele
zomba da Justiça. Então, Senador, V. Exª fala, eu falo,
mas sabe o que vai acontecer? Nada! Absolutamente
nada! Pode escrever o que estou dizendo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu,
antes de passar a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
quero contar a V. Exª um fato que aconteceu hoje.
Eu vinha de São Paulo no avião da Gol das 11
horas. Os jornais estavam abertos, e os passageiros
comentavam esse fato da bisbilhotagem. E o avião,
pelo que entendi, aqui em Brasília faria uma conexão
para Belém. Havia uns passageiros, com certeza, do
Pará. Ao comentarem o fato – o que ﬁzeram até para
que eu ouvisse, como Senador –, disseram uma coisa
grave, Senador Romeu Tuma. Disseram que, no Pará,
o tal Sistema Guardião, aquele para “arapongagem”, é
usado de maneira escancarada para bisbilhotar a vida
de adversários. Ouvi isso hoje.
É preciso, Senador Flexa Ribeiro, que o Sistema
Guardião seja mais bem utilizado e seja ﬁscalizado,
Senador Tuma. Existe um projeto, mas ele nunca é
votado. Eu ouvi os cidadãos comentando. Se eu fosse
dado à investigação, eu teria camuﬂado uma fotograﬁa para depois dizer quem é, mas eu não vivo disso.
Mas ouvi dois cidadãos dizendo que no Pará se usa e
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se abusa do tal Sistema Guardião para se investigar e
bisbilhotar a vida de adversário. Mas não é só lá, Senador Tuma! É no Brasil inteiro. Esse Sistema, que era
a salvaguarda de apuração de delitos, foi banalizado
por atitudes dessa natureza.
Portanto, eu estou fazendo esse registro porque,
coincidentemente, V. Exª me pede esse aparte e eu
relembro o que aconteceu, que não foi ontem ou anteontem, mas hoje.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azeredo, com o maior prazer.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Heráclito Fortes, por sugestão, por requerimento
do Deputado Gustavo Fruet, Líder da Minoria na Câmara, e também do Deputado Emanuel Fernandes,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, nós
vamos reunir amanhã, na parte da tarde, a CCAI (Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência), exatamente porque, nesse requerimento, os dois
Deputados querem saber quais são as ligações possíveis com a própria comunidade de inteligência, se
há alguma ligação dos dois membros que exatamente
denunciam o dossiê, que foram procurados para fazer
dossiê, o que eles têm a dizer, quais são as informações que eles têm, se há algum envolvimento com os
órgãos oﬁciais de inteligência.
Veja V. Exª que essa questão do dossiê, lamentavelmente, está se tornando uma rotina de parte dos
membros do Partido dos Trabalhadores. Temos a questão dos “aloprados”, que nunca foi esclarecida... Quer
dizer, esclarecida foi – ﬁcou claro que eram membros
do Partido dos Trabalhadores de São Paulo –, mas
nunca foi devidamente punida ou penalizada. Temos
outras ocorrências no próprio PT. Eu mesmo sou vítima de membros do PT de Minas, que se associam
com estelionatários para poder falsiﬁcar assinaturas
– até isso aconteceu! Então, veja V. Exª que essa baixaria não pode permanecer na política brasileira. O
Governador de São Paulo José Serra, no momento
oportuno, denunciou à Nação essa possibilidade, esse
dossiê que se arma contra ele. Não é assim que vão
ganhar o governo. Sabemos que muitos não querem
largar o governo de modo algum, porque estão ocupando cargos que jamais teriam condição de ocupar
pela própria eﬁciência ou produção. Sabemos disso!
Mas não é razoável ou aceitável que, para manter benesses ou “boquinhas”, como dizia um ex-governador
do Rio de Janeiro, possamos ter uma continuidade de
governo. Eu vejo aqui também a própria ex-ministra
dizendo que o Brasil estava “funhanhado” com Fernando Henrique. Ora, tem de haver mais honestidade
intelectual e política em relação ao que aconteceu no
Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil colhe hoje os
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frutos dos esforços de tantos que estiveram na luta,
desde a busca pela estabilidade econômica, a busca
pela volta da democracia. Se não fosse isso, não dava
para fazer nada no Brasil, não! Se tivéssemos ainda
inﬂação alta, eu queria ver alguém fazer alguma benesse, alguma graça. Não conseguiriam fazer nada!
Então, tem de haver um pouco mais de honestidade;
reconhecer o que foi feito no passado e fazer um jogo
limpo, não um jogo sujo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª o aparte. Lembro que os números citados
aí nessa transação da espionagem são de um milhão
para cá, dois milhões para lá. Quem é que paga isso?
De onde é que está saindo esse dinheiro? Esses fatos
precisam de um esclarecimento. Esses fatos são graves. E o pior: os personagens não são novos. Aparece
aí um sargento ou um tenente da Aeronáutica que já é
reincidente na arte, aparecem pessoas já envolvidas
em outros episódios.
Eu concedo um aparte ao Senador Tuma e, em
seguida, ao Senador Flexa Ribeiro.
Senador Tuma, com o maior prazer, escuto V.
Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Heráclito, eu acho que V. Exª traz um assunto bastante
sério, preocupante, e que gera uma intranquilidade,
principalmente para as eleições que vão se aproximando. Esse negócio de vazamento de informação;
entrega, às vezes, de informações apócrifas, in off, para
que sejam exploradas; a venda, Senador Heráclito, do
Guardião indiscriminadamente. Eu ﬁz um projeto sobre a ﬁscalização, a venda e quem pode ou não usálo. Não pode um governador ou quem quer que seja
comprar um Guardião e fazer uso pessoal para poder
bisbilhotar a vida dos outros. Essa é uma questão... Só
a Justiça pode autorizar a autoridade que vai fazer o
grampo, em razão da apuração do crime, como informação. Então, V. Exª vê que o abuso indiscriminado
que está ocorrendo, esses vazamentos todos só trazem intranquilidade e insegurança para aqueles que
seriamente trabalham.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agora, Senador Romeu Tuma – V. Exª, que trabalhou com
muito brilhantismo nessa área –, eu pergunto a V. Exª:
a Abin não está se omitindo de um papel ﬁscalizador?
Porque se trata de fatos envolvendo ﬁgurões da República.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O senhor veriﬁque que há, pelo menos aparentemente, grampos
em Ministérios, dentro do Palácio do Governo... O
Presidente Lula que se cuide. Daqui a pouco, ele está
com uma ﬁcha por aí.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
é, eu pergunto: e a Abin para que serve?
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Ela não está
fazendo a salvaguarda necessária para poder ﬁscalizar, como sempre foi feito, as companhias na entrega
de requisições no Judiciário, para grampear com autorização e ver se não foi intrujado nenhum nome, e as
empresas particulares, que estão fazendo a serviço e
pagas por terceiros...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por
terceiros.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Além de governadores, que, infelizmente, podem fazê-lo comprando
o Guardião. Então, não há nenhum tipo de ﬁscalização,
nenhum tipo de segurança, nem punição de quem faça
o vazamento ou o uso indevido da escuta telefônica.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aliás, essa Abin é uma graça. Essa Abin não funciona
para coisa nenhuma. Eu vejo aí Ministros do Governo
descumprindo a lei eleitoral, indo para os Estados fazer política de maneira agressiva, inclusive em ﬁns de
semana, usando aviões de governo ou aviões terceirizados, e eu não vejo, não tenho notícias da Abin informando isso ao Presidente da República, nem tomando
nenhuma providência com relação a esses fatos.
Senador Flexa Ribeiro, com o maior prazer, escuto V. Exª
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª traz à tribuna, na tarde de hoje,
algo que a Nação acompanha estupefata. A maior
autoridade do País não cumpre a lei e, o que é pior,
zomba da lei, como se ele fosse um ser diferente de
todos os brasileiros, um ser superior, que está além das
amarras legais. Eu só conheço isso em ditaduras. Não
sei se há alguma contaminação pelas amizades que o
rodeiam. Mas V. Exª fala com razão quando se refere
a essas questões que aqui foram levantadas também
no aparte do Senador Azeredo, no do Senador Mário
Couto e no de todos os Senadores que acompanham
o raciocínio de V. Exª. No entanto, Senador Heráclito
Fortes, o exemplo que vem de cima contamina toda a
sociedade brasileira. Qual é a visão de um jovem que
vê o Presidente da República desacatar o Judiciário?
Qual é a visão de um jovem que vê o Presidente da República passar a mão sobre as cabeças daqueles seus
companheiros que fazem malfeitos? Aí, esse exemplo
daqui de cima é praticado em todos os Estados onde a
administração é do mesmo Partido, como no Estado de
V. Exª e no meu Estado, lamentavelmente. V. Exª sabe
o que está acontecendo no meu Estado? A Governadora comprou, com ﬁnanciamento do Basa... Porque
os recursos próprios do Tesouro a população não sabe
para onde vão, tanto que a própria ex-Auditora-Geral
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do Estado pediu demissão do cargo e encaminhou à
Assembléia sete caixas com 90 relatórios, mostrando
irregularidades no Governo. Ela comprou agora, com
o ﬁnanciamento do Basa, parece-me – de um banco,
acho que foi o Basa –, 500 máquinas; colocou-as no
pátio do Estádio Mangueirão e chamou os Prefeitos.
Olhe só, Senador Heráclito Fortes! Ela chamou os Prefeitos e mostrou a eles: “Vocês estão vendo essas máquinas aqui?” “Estamos.” “É só para vocês olharem.” Ela
não disse para quem iria e o que iria. Depois, chamou
cada um dos Prefeitos para fazer chantagem: “Você
só vai receber a máquina se me apoiar.” Isso o que é,
Senador Heráclito Fortes? Isso o que é? E a Justiça
não vê que isso é uma compra de voto escancarada.
Há depoimentos de Prefeitos que aceitaram a oferta,
porque não deixariam de aceitar equipamentos para
seus Municípios, mas já estão declarando: “Eu aceitei,
e ela disse que a condição era que nós a apoiássemos para o governo. Não vou apoiar coisa nenhuma,
porque, com esse desgoverno que está aí, não quero
isso para meu Pará nem para meu Município.” E ﬁca por
isso mesmo. E o que é pior, Senador Heráclito Fortes:
essas máquinas, os pobres dos Prefeitos estão achando – é o que ela está dizendo – que ela está dando as
máquinas, mas ela está emprestando as máquinas,
porque é comodato. A máquina é do banco e está em
garantia do pagamento. Como ela não vai pagar, o que
vai acontecer? O banco vai, por intermédio da justiça,
tomar todas as máquinas desses prefeitos. Ou, então,
o próximo Governador, que não será ela, vai ter de
pagar não só esse...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...empréstimo, mas mais de R$2 bilhões que foram concedidos
de empréstimos para que ela utilizasse sem coisa. E o
Senador Mário Couto apresentou à Mesa um requerimento, pedindo que fosse feita uma investigação nos
relatórios da auditoria-geral do Estado, e ele, ainda há
pouco, veio cobrar da Mesa que colocasse em votação
o requerimento. Então, quero pedir a V. Exª, como 1º
Secretário, que, por favor, coloque em pauta amanhã
o requerimento do Senador Mário Couto antes de iniciarmos a discussão do Pré-Sal, porque a discussão
do Pré-Sal vai entrar pela tarde, noite, madrugada,
quinta-feira, nós vamos ﬁcar aqui a semana toda. Pediria então a V. Exª, que é um defensor competente
do seu Estado, do Estado do Piauí e do Brasil, que
atenda o Senador Mário Couto, que estará atendendo
o Senador Flexa Ribeiro também.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª. Essa característica de desleixo administrativo é própria do PT. O ex-Governador, que acaba de
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deixar o Piauí, deixou o Piauí em petição de miséria
e, infelizmente, as apurações não estão tendo continuidade. O que nós temos lá é que criou-se uma tal
de Emgerpi, que era uma super secretaria para concentrar em torno de si todas as licitações, que só deu
desprazer, só deu escândalo. Esse processo está nas
mãos da Polícia Federal.
Aliás, Senador Tuma, falando em Polícia Federal,
corre a solto por aí que há uma briga muito surda dentro do Governo. Uns querendo substituir o Diretor-Geral
da Polícia e outros querendo a permanência dele – Dr.
Luiz Fernando, não é isso? –, Luiz Fernando.
Pois é, veja como são as coisas. A briga girando
em torno disso, porque o fato é muito grave. Eu fui informado disso. É lamentável que a Polícia Federal seja
usada como instrumento político num momento como
esse. Era preciso que esses fatos não ocorressem.
Mas eu queria fazer um apelo ao Dr. Luiz Fernando, se é que ainda tem força mesmo, que mande
fazer uma apuração dessas denúncias que estão lá no
Piauí, que estão paradas – estão paradas. São fatos
graves. Nós queremos esclarecimentos até para, no
caso, absolver as pessoas que, por acaso, estão sendo injustiçadas nesses episódios.
Portanto, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª a
oportunidade. E dizer que espero, mas espero mesmo,
que essa questão de bisbilhotagem da vida alheia na
vida pública, de maneira perversa e criminosa, seja
apurada e os punidos sejam culpados, para que não
ﬁque a dúvida ou a certeza da impunidade e esses
casos não sejam recorrentes.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Parabéns, Senador. A dignidade e o respeito à população devem prevalecer.
Com a palavra, pela liderança, o Senador Mão
Santa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Eu pediria a V. Exª que me informasse em que
ordem estou inscrito para falar como orador inscrito.
Inclusive ﬁz uma permuta...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
–V. Exª trocou com o Cristovam Buarque?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Isso!
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– E César Borges...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Senador César Borges falou pela liderança.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Está aqui, está aqui, mas tem nomes... Vamos riscar
direito. Fica V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu gostaria de saber se V. Exª poderia me dizer quantos oradores têm à minha frente ainda.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Olha, vai falar pela liderança, em seguida, um inscrito...
Faz favor, Secretária, o próximo é o Eduardo Suplicy.
Senador Suplicy; Antonio Carlos Valadares, que não
está presente; Valter Pereira, também não; Alvaro Dias,
também não; e aí é V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então,
após o Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Agora é o Senador Magno Malta...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A hora em que chegar a vez de V. Exª, será chamado.
Com a palavra, Senador, por favor.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma, que preside esta sessão, Parlamentares presentes, brasileiras
e brasileiros aqui no Parlamento e os que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, a
minha palavra aqui é com muita emoção, porque, Flexa
Ribeiro, estive na minha cidade de Parnaíba do Piauí.
Eu lembro Sêneca.
Sêneca foi aquele mestre de governantes, dos
Césares. Ele também foi mestre de Alexandre. Mas,
interessante, Romeu Tuma, que Sêneca, era grego,
sábio e não nascera nem na culta Atenas nem na beligerante Esparta, na guerreira Esparta. Nascera em
uma cidade pequena. Então, ele dizia assim: “Não é
uma pequena cidade; é a minha cidade”.
A mesma coisa. Eu sou de Parnaíba. Parnaíba é,
como disse também na mesma época Sófocles, que
disse que “muitas são as maravilhas da natureza, mas
a mais maravilhosa é o ser humano”. Eduardo Azeredo,
mineiro, a valia da Parnaíba é a gente. Paranaíba deu
para este País talvez o único homem que pode ﬁcar ali
ao lado de Rui Barbosa: Evandro Lins e Silva, o jurista,
o Presidente do Supremo Tribunal Federal no período
revolucionário da ditadura. Foi ele que teve coragem
e sabedoria jurídica de libertar os presos políticos,
afrontando, defendendo a justiça neste País.
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Lembro-me, Romeu Tuma, porque o Miguel Arraes me contara. Preso político, depois do bombeiro,
levaram ele para Fernando de Noronha. Lembra-se de
que lá o Graciliano Ramos já contava, em Memórias
do Cárcere, na ditadura Vargas que essa encantadora
Fernando de Noronha, que encanta os turistas, foi o
presídio mais duro. E o Miguel Arraes me contou que
ele ia ser comido pelo jacaré, que não via perspectiva
nenhuma. Foi então que chegou o habeas corpus, de
Evandro Lins e Silva, lá da minha Parnaíba.
Feliz do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal
Federal, que não precisa buscar exemplo de justiça
na história em outros países! Lá da Parnaíba mesmo:
Evandro Lins e Silva.
Aquela cidade também deu a este País o melhor
Ministro do Planejamento: João Paulo dos Reis Velloso.
Ele foi a luz e o farol do regime revolucionário ditatorial
e tudo que tem de desenvolvimento. Foi ele. Ele fez o
primeiro PND e o segundo PND (Plano de Nacional
de Desenvolvimento). E era um menino ﬁlho de carteiro com costureira. Com 10 anos de idade, abria a
fábrica do meu avô.
João Paulo dos Reis Velloso teve um irmão, Francisco, que morreu; Antônio Augusto Reis Velloso, que
também foi servidor público, diretor-presidente do Banco
Central, e depois foi consultor desses bancos privados.
E agora o Raul Velloso, o mais novo, uns dois anos
mais velho do que eu. João Paulo dos Reis Velloso
deu um grande ensinamento, que é muito oportuno,
principalmente para este Governo, que tem o tripé da
mentira, da corrupção e da incompetência. João Paulo
dos Reis Velloso, Romeu Tuma o conheceu pessoalmente, lembra-se dele, vinte anos de mando: nenhuma
indignidade, nenhuma imoralidade, nenhuma corrupção. Então, isso engrandece.
De lá vieram o Senador Chagas Rodrigues, que
foi Vice-Presidente desta Casa, Alberto Silva e eu, que
agora aqui estou. Mas eu fui, dessas verbas que temos
dinheiro, e eu me orgulho muito, porque o Magníﬁco
Reitor disse que fui o parlamentar do Piauí que mais
verbas colocou na Universidade Federal. Na tentativa
de um ambulatório universitário transformado em um
hospital universitário no Piauí, um hospital de oncologia, e desbravar aí. Quero dizer, Romeu Tuma, que
coloquei um recurso para um campus avançado cujo
nome é João Paulo Reis Velloso, na minha cidade.
E aqui eu ﬁz uma lei, quando se faz uma lei a
gente não pode defendê-la, tem que defender o relator.
Essas leis do Paulo Paim, defendendo o salário mínimo, essas leis do Paulo Paim que defendem o salário
dos aposentados, sou relator delas. Então, nessa minha lei, eu pedi ao Alvaro Dias, o Senador do Paraná,
e ele a defendeu, que transformasse esse campus
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universitário João Paulo dos Reis Velloso em Universidade do Delta do Piauí, no rio Parnaíba. E, com a
sua inteligência, ele conseguiu aprovar isso, mostrando a regionalização que serve às cidades do Piauí, do
Maranhão e do Ceará, uma população muito maior do
que 500 mil habitantes. Foi aprovado aqui, foi para a
Câmara, onde Paulo Renato é o Relator. Quero crer
que possamos transformar esse campus avançado
João Paulo dos Reis Velloso na segunda universidade
federal do Piauí, a Universidade do Delta. Isso porque
Minas tem umas seis federais; Paraíba tem umas duas;
Ceará tem. É lícito que o Piauí tenha transformado o
seu campus avançado. Daí esses dois extraordinários
Relatores: aqui o Alvaro Dias e lá o Paulo Renato, extraordinário ex-Ministro da Educação. De tal maneira
que quero crer ainda que consigamos este pleito, ou
se Deus me permitir voltar ao Senado, para efetivar
aquele sonho dos piauienses.
Mas aqui está um livro, de José Nelson de Carvalho Pires, professor titular da Universidade Federal
do Piauí, o qual foi o maior amigo de João Paulo: Por
que Parnaíba Cidade Universitária?
Deus me permitiu governar o Piauí seis anos, dez
meses e seis dias e eu plantei a semente do saber, da
sabedoria, nós que representamos, Romeu Tuma, o
Partido Social Cristão. Está escrito no Livro de Deus,
ô, Paulo Paim, que a sabedoria vale mais do que ouro
e prata. Plantei a semente da sabedoria no Piauí, o
maior desenvolvimento universitário do País na universidade estadual.
E ajudei a Federal e as universidades privadas a
entrarem. Mas está aqui no livro, anunciado o reconhecimento, primeiro, do que faz o prefácio, ele diz:
“Por que Paranaíba Cidade Universitária?,”dando
sua contribuição por ser parnaibano de coração, reconhecendo o trabalho do ex-governador, hoje senador, Francisco de Assis Moraes Souza – Mão Santa –,
que desbravou o ensino universitário, criando no Piauí
tantos novos cursos e outras faculdades em todos os
Estados. Este seu feito assegurou a Parnaíba o título
de Cidade Universitária.
Mário Meireles, Parnaíba, ele fazendo o prefácio.
Mário Meireles, é o mais tradicional jornalista,
político, vereador. Então no prefácio ele reconhece
essa semente.
E lá no livro do professor José Nelson ele diz:
No governo FRANCISCO DE ASSIS MORAES SOUZA, MÃO SANTA, tendo como reitor
da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, JONATAS JUNIOR, ﬁgura de destaque no âmbito
estadual, e vice-reitora uma parnaibana competente, MARIA CRISTINA MORAES SOUZA
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OLIVEIRA, foram criados e, atualmente, em
2008, constam os seguintes cursos: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS,
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA,
INGLÊS, CURSO DE AGRONOMIA, CURSO
DE DIREITO, CURSO DE ODONTOLOGIA,
FACULDADE DE FORMAÇÃO DA ACADEMIA
DE POLÍCIA MILITAR, e tal, tal, tal.
Então é isso. Mas nós fomos lá porque nós colocamos na Universidade Federal recursos para que fosse
feito, dessas emendas, um restaurante universitário.
E eu quero dizer que me surpreendeu. O campus
avançado Reis Veloso, que queremos transformar em
universidade, tem instalações hoje graças à competência, ao estoicismo, à visão do magníﬁco reitor Luiz
Júnior. Tem instalações muito melhores que a universidade onde estudei, no Ceará, universidade federal.
O magníﬁco reitor, um obstinado, com estoicismo,
com competência, com visão, transforma. E eu vejo
na realidade.
Então, nós tivemos o prazer de colocar uma emenda que possibilitou ampliar aquilo num restaurante universitário. Gilvam Borges, R$0,80. Eu comi, parecia uma
feijoada carioca, um bandejão, recordando os meus
tempos de estudante universitário. R$0,80. O professor
paga R$1,00. Então, aquilo, sem dúvida...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Um minutinho.
É o sonhado Fome Zero. E eu quero dizer a valia disso
porque eu fui estudante. A minha família, empresarial,
realmente eu poderia fazer refeições em outro lugar,
mas eu fazia na faculdade de medicina. Por isso que
eu disse que um bem nunca vem só, como diz o padre Antônio Vieira, vem acompanhado de outro bem.
Gilvam Borges, eu poderia me alimentar em qualquer
restaurante de Fortaleza, a minha família podia, mas
eu ia para o restaurante universitário da faculdade.
Então, ali os estudantes passam o dia, porque eles
fazem a alimentação ali, em tempo integral, e ganham.
Quer dizer, é incomensurável. Além da alimentação,
da nutrição, ele tem o tempo disponível, o dia todo na
sua universidade.
Daí, assim ﬁz o meu curso de medicina. E vi
essa visão.
Então, queremos aqui agradecer a maneira entusiástica, delirantemente aplaudido pelos estudantes.
Quem planta, colhe. Fui delirantemente... Gilvam Borges, estou dando mais autógrafos do que o Roberto
Carlos. Levei um livro e tive de ﬁcar assinando, porque
eu queria dar em massa... Mas milhares de estudantes
exigiram que eu desse aquele autógrafo. Depois de co-
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mer essa feijoada, tive de fazer essa digestão! E hoje
eles tiram fotograﬁa com o telefone, é uma confusão!
Mas eu vi, entusiasmou-me e é uma das compensações: eu ver e ser reconhecido no livro Por que
Parnaíba Cidade Universitária? Temos sido um dos
ícones que vão dar àquela mocidade... Então, Parnaíba
teve as suas riquezas cíclicas como toda gente teve.
Houve a riqueza do boi, do charque. Simplício Dias
fez até a Guerra do Jenipapo de tanto dinheiro para
colocar os Portugueses para fora do Brasil! Foi lá no
Piauí ﬁnanciada...
Depois, tivemos o ciclo da riqueza da cera da
Carnaúba. Os meus familiares, os meus antepassados saíram lá do Piauí, de Paranaíba e colocaram uma
fábrica na Ilha do Governador com os produtos que
faziam no Piauí. O sabão que tinha um nome familiar,
Moraes, mudaram para o nome de Da Copa; quanto à
gordura, também mudaram o nome para Du Norte. Eu
vi, Gilvam Borges, eles vencerem a gordura...
E todo aquele sistema que tem lá de Federação de
indústria, de Sesi, de Senai, de IEL, tudo foi aos meus
antepassados, embora, eu não tenha sido empresário.
Fui um médico que me dediquei a uma Santa Casa de
Misericórdia, com essas mãos, que não são santas,
mas, guiadas por Deus, salvava um aqui e acolá.
E só saí da Parnaíba mesmo, Gilvam, mesmo,
para buscar ciência, para com ciência e consciência
servir àquele povo. Aí, fui Deputado, Prefeito. Aí o povo
me tirou de lá, me fez Governador por duas vezes. E
aí o povo do Piauí, mesmo em condições adversas,
me fez vir para esta Casa do Senado. Então, é um
motivo de gratidão.
E eu diria ao Gilvam Borges, que está atento. Eu
sei que nós vamos morrer – eu não quero que morra
é o tempo ali –, nós vamos morrer. Ó poeta, Magno
Malta, diga por aí, quando isso ocorrer, que eu morri
como eu nasci, como eu vivi: orgulhoso de ser parnaibano, parnaibano, parnaibano.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mão
Santa, permite um aparte, no último minuto?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não. Paulo
Paim, no último minuto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Primeiro, quero cumprimentar V. Exª, mediante o número
de estudantes – eu percebo aqui – que vêm visitar o
Congresso e tiram fotos com V. Exª. Tenho certeza, V.
Exª assinou centenas e centenas de livros. Pois esses
mesmos estudantes, hoje, estiveram comigo e pediram
muito que a gente aprovasse a PEC da Juventude, que
é o item nº 12 da nossa pauta. Aproveito este momento – e sei que V. Exª tem um carinho muito grande por
eles, como eles têm por V. Exª –, para que a gente
consiga, amanhã, votar a PEC da Juventude, já que

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

há acordo. Ninguém é contra votar esta PEC, que vai
apontar caminhos para a juventude brasileira. Meus
cumprimentos. V. Exª diz que Deus vai lhe ajudar. Eu
tenho certeza de que vai. V. Exª faz excelente trabalho
aqui com todo segmento da sociedade e não somente
com os estudantes, como é o caso, que estão em destaque neste momento. Por isso, V. Exª voltará a esta
Casa por mais 8 anos. E vamos trabalhar juntos para
ver se, amanhã, a gente aprova a PEC da Juventude.
Os estudantes vão estar nas galerias, amanhã, fazendo
este apelo a todos nós. Parabéns a V. Exª
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Para encerrar, eu queria falar à juventude, já que ele buscou a
juventude...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
–... um novo discurso.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ... e dizer que
o seguinte: atentai bem, meus jovens: acreditai, lutai,
trabalhai, estudai, amai, que o amanhã, com certeza,
vai ser mais lindo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Paim, o Senador Mão Santa, referiu-se a
V. Exª, durante o pronunciamento, uma meia dúzia de
vezes, elogiando o trabalho de V. Exª
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como
orador inscrito. Em seguida, como Líder, Osmar Dias;
se não estiver, Senador Magno Malta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, eu gostaria de hoje registrar...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me permite? É só
para dar uma informação e prorrogo o tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Paim, a PEC da Juventude já está pautada
para o dia 15, pela manhã.
Prossiga, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Queria registrar aqui a presença do nosso Líder
Aloizio Mercadante, que hoje é candidato ao Governo
de São Paulo.
Senador Aloizio... Ele não pôde ouvir.
Mas gostaria, Sr. Presidente, Senador Romeu
Tuma, de aqui registrar uma história feliz, um presente
que recebi daquele que é um dos maiores cartunistas
ou realizadores de histórias em quadrinhos do Brasil.
Reﬁro-me ao Ziraldo.
No ano passado, encontrei o Ziraldo e, na oportunidade, tive um diálogo com ele a respeito de quanto
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seria bom se ele pudesse escrever uma história em
quadrinhos a respeito da Renda Básica de Cidadania.
E dei-lhe o meu livro Renda de Cidadania – A saída
é pela porta.
E o Ziraldo, de uma maneira muito gentil, disse a
mim: “Olhe, Eduardo, gosto muito da sua proposição.
Estou plenamente de acordo e quero lhe dar um presente: vou fazer essa história em quadrinhos.” Fiquei
muito feliz, e ele ainda me disse: “Eduardo, escreva
para mim como se fosse uma explicação dirigida às
crianças.” Eu, então, escrevi uma carta aos meus netos,
a Laurinha, o Teodoro, o Bernardo, a Maria Luiza e ao
Felipe, e também ao Menino Maluquinho, personagem
das histórias de quadrinhos do Ziraldo, a explicação
mais simples possível sobre o que é a Renda Básica
de Cidadania.
Felizmente, hoje me chegou às mãos a história
do Ziraldo. Fiquei tão contente que aqui resolvi mostrar
a história, que ainda será impressa: UMA HISTÓRIA
FELIZ – RBC, a Renda Básica de Cidadania. A capa é
ilustrada com o rosto alegre de muitas crianças.
Então, apresenta-se um viaduto das grandes metrópoles com inúmeras crianças. Ali é dito:
Não é triste quando andamos pelas ruas
e vemos aquelas crianças pobres, que não têm
nem um pão para comer?”
[Logo a seguir, vem outra ilustração de uma família com pai, mãe e três crianças.]
“E você sabe por que essas crianças são
assim tão pobres?”
É porque, por algum motivo, os pais delas
não têm trabalho e não recebem um salário
no ﬁnal do mês.
[E aí está, por exemplo, o desenho de um trabalhador, que este, sim, está recebendo ao ﬁnal do mês.
Mas ali está, por outro lado, a família, o pai, a mãe
e as três crianças, e a mãe ainda grávida da quarta
criança.]
Sem salário – ou sem renda – não dá para comprar nada. Por isso, elas moram na rua e ﬁcam pedindo ajuda para as outras pessoas. [E ali está o menino
fazendo malabarismo com as bolas para conseguir um
trocado, diante da senhora que está no automóvel.]
[Depois, outro desenho mostra uma favela típica
nos morros do Rio de Janeiro, ao lado de boas ediﬁcações.]
Infelizmente, o nosso Brasil é um dos
países com mais desigualdade entre sua população. Temos poucas pessoas ricas, que vivem com muito dinheiro, e milhões de pessoas
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pobres que não ganham o mínimo necessário
para sobreviver.
“E por que o Governo não ajuda esses
brasileiros pobres?” [Perguntam as crianças.]
“Aí, todo mundo ia viver bem melhor!”
Boa pergunta. E foi para responder a essa pergunta que o Senador da República Eduardo Suplicy
enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei criando a Renda Básica de Cidadania – RBC. O nome é
complicado, mas a coisa é bem simples. A RBC é um
dinheiro que todo brasileiro receberá para poder sobreviver. Com isso, todo mundo terá condições de se
manter. Será o direito de todos participarem da riqueza da nação.
“Então não vai ser preciso mais trabalhar?” [Pergunta aquele que está na rede.]
“Nada disso!” [A própria jovem aqui responde.] A renda básica dará condição de a
pessoa sobreviver. Mas para ter uma vida melhor, com mais conforto, mais sonhos realizados, mais alegria de viver, cada um terá que
conquistar tudo isso com o esforço do seu
trabalho.
“E todo brasileiro vai receber? Até os
ricos?”
“Sim! Todos os brasileiros!” [E aqui estão
caracterizadas pelo rosto pessoas de todas
as origens, raças, sexo, condição civil ou socioeconômica.]
Seja ele rico ou pobre, do Norte ou do
Sul, estudante, trabalhador ou aposentado.
Todo mundo vai ganhar, sem restrições, sem
muita regra para não complicar a coisa.
Ninguém vai ter que mostrar documento,
ninguém vai ter que provar nada e ninguém
vai ter vergonha de receber esse dinheiro do
Governo.
Todos serão iguais.
O Governo não estará fazendo nenhum
favor ou bondade para ninguém, estará simplesmente sendo justo com todos.
Assim como temos deveres a cumprir,
também temos direitos a receber. Isso é que
é ser cidadão. E o maior direito de um cidadão é poder viver com o mínimo de dignidade
em seu país.
[Aí vem um outro menino e faz uma pergunta.]
“Mas isso não é uma ideia meio maluca?”
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Não! Hoje mesmo, no Brasil, o Governo já oferece alguma ajuda aos mais pobres,
como no programa chamado Bolsa Família,
onde cada família pobre ganha um dinheiro,
se colocar e mantiver seus ﬁlhos na escola,
longe das ruas e do trabalho infantil (criança,
é claro: só tem que estudar, brincar e ser feliz;
trabalho é para gente grande).
[Criança vai à escola. Aqui está a mãe
ou a professora, chegando com as crianças
à escola.]
“Legal!” [Diz a menina.] “E por que isso
ainda não aconteceu?”
A lei já foi aprovada pelo Congresso, por
todos os partidos, e sancionada pelo Presidente da República em 2004. Agora é trabalhar para que ela seja implantada e se torne
realidade.
“E o Governo tem esse montão dinheiro
para dar pra todo mundo?” [Pergunta aqui o
cidadão.]
Não tem. [Por enquanto.] Por isso que o
projeto de “Renda Básica de Cidadania” deve
ser implantado aos poucos. No início, cada um
ganha um pouquinho e, quanto mais o nosso
país crescer e gerar riquezas, mais se vai aumentado o valor dessa renda de cidadania.
Já existem várias experiências de renda
básica que estão dando certo pelo mundo.
No Brasil, a primeira cidade a aprovar e
implantar o projeto foi Santo Antonio do Pinhal,
no Estado de São Paulo.
Lá cada pessoa que nasce ou que mora
na cidade há pelo menos 5 anos receberá o
dinheiro da prefeitura. Na Namíbia, um país
da África, o projeto foi implantado a partir de
2008, numa vila chamada Otjivero. E já está
mostrando ótimos resultados. Melhorou muito
as condições de vida de seus habitantes.
E assim, de cidade em cidade, de estado em estado, iremos caminhando, e, daqui a
algum tempo, o Brasil será uma nação mais
rica, mais justa e mais feliz, com cada brasileiro podendo de fato viver e lutar por uma vida
melhor. “Ficou curioso? Tem dúvidas sobre a
Lei da Renda Básica de Cidadania?
Nas próximas páginas, o Senador Eduardo Suplicy responde às principais perguntas
sobre esse tema tão importante.
Mas ﬁco até pensando: essa cartilha em si, essa
história em quadrinhos de Ziraldo, completada ontem e
que chegou às minhas mãos hoje, Uma história feliz,
RBC – a Renda Básica de Cidadania, que teve a arte
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de Megatério Estúdio de Criação e Arte, a redação de
Ziraldo, Gustavo Luiz e Miguel Mendes, ilustrações de
Miguel Mendes e Marco Antonio J. Ferreira, as cores
e o design gráﬁco de Fábio Tenório Ferreira, deixoume muito feliz.
Quero, mais uma vez, aqui registrar: ainda hoje
Lena Lavinas, Fábio Waltenberg, Célia Kerstenetzky,
enviaram-me o programa da 13ª Conferência Internacional da Rede Mundial da Renda Básica (13th International Conference of the Basic Income Earth Network),
que será realizada na Universidade de São Paulo, na
Faculdade de Economia e Administração da USP, em
30 de junho, 1º e 2 de julho.
Veriﬁquei que nada menos que 93 economistas,
ﬁlósofos, pesquisadores, cientistas sociais, os melhores do mundo que têm estudado as transferências de
renda, irão participar ao lado... E, com a participação
de certamente mais de 200 brasileiros, haverá certamente centenas de pessoas.
E espero muito que o Presidente Lula possa conﬁrmar a sua presença na manhã do dia 1º de julho,
para a conferência de abertura da parte internacional
da conferência, uma vez que haverá um dia de préconferência no dia 30 de junho. Está programada a visita e a participação do Presidente Lula em 1º de julho,
próximo ali à FEA. E virão, entre outros, Philippe Van
Parijs, Guy Standing, Claus Offe, Robert van der Veen,
Karl Widerquist, Ingrid van Niekerk, Carmelo Mesa e
pessoas, as mais brilhantes, que virão de mais de 30
países, dos cinco continentes. Será uma discussão
extremamente proveitosa.
Assinalo, Sr. Presidente, que o Presidente Lula, ao
falar do Programa Bolsa Família no Café com o Presidente, nesta segunda-feira, observou que é preciso uma
porta de saída para as pessoas do Bolsa Família:
Estamos formando as pessoas do Bolsa Família, arrumando emprego para elas. Se
conseguirmos formar toda essa gente nos próximos meses, penso que nós estaremos dando
um passo extraordinário para a conquista da
cidadania pelas mulheres deste País.
Ora, tenho a convicção de que, com a renda básica de cidadania, mais e mais pessoas estarão mais
próximas de encontrar a sua plena oportunidade de
dignidade, de cidadania e de aumento do seu grau de
liberdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Osmar Dias. (Pausa.)
Ausente.
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Com a palavra, o Senador Magno Malta, como
Líder.
Em seguida, o Senador Flexa Ribeiro. Só estou
alertando, para que V. Exª ﬁque atento.
Senador Roberto Cavalcanti, desculpe-me: o Senador Antonio Carlos Valadares ligou, dando o lugar,
e passei o senhor para abaixo na lista. Peço desculpas a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores; Senador Gilvam Borges; prazer
em revê-lo, Senador Valter Pereira, meu dileto amigo;
Senador Paulo Paim, Sr. Presidente Romeu Tuma,
Senador no exercício da Presidência desta Casa, são
diversas as motivações que me trazem à tribuna hoje
à noite, para que rapidamente possa falar e fazer alguns agradecimentos e também colocar as questões
que reputo relevantes, signiﬁcativas para o País e para
a família.
Senador Romeu Tuma, no ﬁnal de semana próximo passado, estive em Calçado, uma cidade histórica,
a cidade da atriz Darlene Glória, lá no sul do Estado
do Espírito Santo, bem pertinho de Alegre, de Bom
Jesus do Norte, onde participei de um encontro, pela
manhã, para poder falar às lideranças, Senador Gilvam,
a respeito daquilo que entendo seja o melhor e maior
instrumento para enfrentarmos o advento violento das
drogas e o advento do abuso, que aqui no Brasil já é
maior do que droga, abuso de crianças, a pedoﬁlia,
Senador Romeu Tuma, V. Exª que é vice-Presidente
dessa Comissão.
E foi um encontro signiﬁcativo com autoridades
civis, autoridades religiosas, classe política, a sociedade ávida, interessada em aprender para criar multiplicadores porque essa é a única maneira que teremos para sairmos desse fosso que estamos. É um
drama que não será resolvido pela polícia, nem pelo
Ministério Público, nem pela Justiça, nem pelas leis, já
que a lei é aplicada quando um crime já aconteceu e
alguém precisa ser punido. E no item, Senador Flexa
Ribeiro, abuso de criança, o que nós não queremos é
que haja gente para punir, para não termos crianças
abusadas.
Eu quero abraçar essa população tão querida que
me acolheu tão bem. Almocei com uma família, numa
fazenda tão bacana, uma família de pessoas simples
que me devotou um carinho muito grande. E como essas
pessoas veem a TV Senado, Senador Tuma! As pessoas
mais simples, nos rincões mais longínquos, têm uma
parabólica, veem tudo, sabem de tudo, acompanham
tudo. Quero agradecer a essas famílias lá do interior
que me viram, que me abraçaram, que comungaram
comigo da importância deste momento.
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Senador Tuma, de lá eu fui a Alegre. Passando
por Alegre, fui a Guaçuí, a um encontro chamado Voto
Sul. Quero parabenizar o jornalista Toninho Carlos pelo
evento acontecido. O anﬁtrião, o Prefeito Vagner, de
Guaçuí, um jovem prefeito absolutamente decente,
um grande administrador, um gestor importante, um
homem de família, de família equilibrada, com uma esposa equilibrada e ﬁlhos equilibrados, faz um excelente
trabalho, acima de tudo um agregador que conseguiu
agregar, onde tenho pessoas muito irmãs naquele Município, o ex-Prefeito Luiz Molan, minha querida amiga
Fátima Couzi: lamento e abraço sua família enlutada
pelo passamento da sua mãe, tão querida, tão querida
e tão querida minha também.
E naquele advento se discutiam – porque é a região do Pico da Bandeira, na região do Caparaó – incentivos, metas e projetos de turismo, Senador Tuma.
Porque é a parte do Espírito Santo, do Alto do Caparaó,
em Minas e Espírito Santo, onde ﬁca o Pico da Bandeira, e se discutia a questão do sul do Estado.
Eu gostaria até de que o Senador Renato Casagrande, que é candidato a governador, estivesse aqui
para que ele pudesse me apartear e dizer quais são
as intenções de um governador com o sul do Estado,
uma vez que o norte tinha o incentivo da Sudene, se
há... Nós teremos, sim, porque a questão do pré-sal,
aliás, eu ressalto a questão do pré-sal aqui, a questão
dos royalties para os Estados produtores. Veja o acidente nos Estados Unidos. Imagine se esse acidente
é no Espírito Santo, se esse acidente é no Espírito
Santo, Senador Paulo Paim, com a emenda do Ibsen,
que tira dos Estados produtores os royalties. Imagine
se esse acidente é lá nas nossas águas, nas bacias
do Espírito Santo, a degradação, o passivo ambiental,
o passivo social. Quem vai pagar isso? É isso que é
royalty, royalty não é petróleo, o royalty é o dinheiro
que se paga para poder fazer indenização de ativos.
Imagine, Senador, se fosse no seu Estado, lá no Rio,
o seu querido Rio, esse acidente. Que Deus nos livre
disso.
Então, tirar dos Estados produtores aquilo que
lhes é de direito é, no mínimo, criminoso. Senador
Paulo Duque, imagine se isso está acontecendo no
Estado do Rio, no Espírito Santo, um acidente daquelas
proporções. E se um acidente desses um dia vier, se
nós não tivermos respeito aos Estados produtores – e
nós esperamos que o Senado se comporte muito bem
nessa questão, e certamente se comportará, Senador
–, nós vamos pagar preços muito altos.
Senador Tuma, Senador Paulo Paim, depois de
agradecer esses dois Municípios e elogiar o jornalista Toninho Carlos pelo evento, os prefeitos da região
que ali estavam, as autoridades políticas, candidatos,
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jornalistas, o povo discutindo a Região Sul, que precisa de projetos, de investimentos; a Região Sul, que
precisa ouvir do novo Governo, daqueles que querem
ser o novo Governador do Estado, como é o caso do
nosso amigo Luiz Paulo, do nosso Renato Casagrande, Senador desta Casa, qualquer um deles, que tenham projetos para geração de emprego e renda no
sul do Estado.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a
atenção de V. Exª, Senador Paim, Senador Romeu
Tuma e do querido Senador Arthur Virgílio, faixa preta
de jiu-jitsu, que acaba de chegar, orador nato. Ele está
ﬁngindo que não está me ouvindo, mas não adianta
ﬁngir porque o povo do Brasil e o povo da Amazônia
sabem da capacidade de V. Exª. O Senador Eduardo
Azeredo passou aqui pelas minhas costas, reiterando
as minhas palavras, e falou: “Deixa um pouco para eu
falar”. Foi isso? (Fora do microfone.) Ah, ele quer o dinheiro do petróleo para Minas Gerais também. O petróleo, tudo bem. Não podem ir os royalties, porque,
senão, nós vamos ter que dividir o minério de Minas
com o Espírito Santo ou, então, fazer uma zona franca, como tem em Manaus, no Espírito Santo. Dividir
tudo com todo mundo. “Pau que dá em Chico dá em
Francisco”.
Senador Arthur, eu gostaria de chamar a atenção
de V. Exª e do Senador Eduardo Azeredo, nosso companheiro, que é um dos Relatores da CPI da Pedoﬁlia,
Senador Romeu Tuma. Eu estive em um evento, ontem,
que aconteceu lá, em Belém, no Pará, do Senador
Flexa Ribeiro, no Hangar, um lugar de eventos muito
bacana, lindo, muito bem feito, que estava lotado. Um
evento de discussão, de enfrentamento da violência,
de abuso sexual contra crianças.
Conselhos tutelares, Ministério Público Federal
e Estadual, a presença da Governadora Ana Júlia Carepa na abertura. E o Senador José Nery, nosso companheiro, que é membro da CPI à qual temos muito
orgulho de pertencer e o Senador Paulo Paim também,
lá estava e comandou muito bem.
Eu tive a oportunidade de ter sentado ao meu
lado, Senador Tuma, para minha alegria, o D. Ascona,
Bispo do Marajó.
V. Exª sabe que quando instalamos a CPI, a primeira viagem que ﬁzemos foi para socorrer D. Ascona,
que estava sendo ameaçado de morte no Marajó. Fui
para lá em um avião da FAB. Lá, fui recebido pelo D.
Ascona, fui para casa do Bispo lá para ouvir os relatos
das barbaridades acontecidas no Marajó, e, juntamente, buscar providências.
Pois bem, esse bispo, que é ameaçado constantemente de morte – aliás, D. Ascona é um lutador da
vida. D. Ascona é um guerreiro da existência, Senador
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Paim. Um homem que não tem medo. Absolutamente
corajoso, decente, acompanhado da irmã Henriqueta,
que é líder na CNBB da Pastoral em defesa dos direitos humanos. A irmã Henriqueta, que também viajou
comigo o Marajó por três vezes, lá estava. Fizeram
uma passeata em um Município pequeno do Marajó
– e vejam só a barbaridade – contra a pedoﬁlia, defendendo os direitos da criança. Uma menina de 15 anos
foi inﬁltrada, uma menina que já foi levada a vender o
seu corpo desde a tenra idade, por aqueles que têm
interesse nisso, a menina foi preparada para esfaquear
a irmã Henriqueta.
A menina entrou no meio da multidão, Senador
Gilvam, e esfaqueou outra pessoa, achando que estava acertando a Irmã Henriqueta, para sentir o grau
desse crime.
E ontem, no SBT, o Cabrini mostrou como crianças de dez anos de idade, de forma descarada, levada
pelos pais em canoazinhas, sobem nas embarcações
e são recebidas pelos adultos; e o sujeito falando, não
aparecendo o rosto, dizendo: “É carne nova, sobe aqui.
Quem quiser tomar conta, que tome conta. Mas subiu
aqui, é nossa.” Que história! Barbaridade! Criança trocando isso por um litro de óleo, por vísceras de porco.
Ontem o Cabrini mostrou.
Então, ele é um lutador dessa causa, o Dom
Azcona. E o que me emocionou, Senador Tuma, foi a
maneira respeitosa, Senador Paim, como ele se dirigiu
a mim, a maneira como ele me honrou publicamente,
porque ele, Dom Azcona, é um parceiro da CPI da
Pedoﬁlia, é um parceiro da vida, é um parceiro do enfrentamento a esse crime, como existem centenas e
milhares de sacerdotes neste País, homens civis, homens públicos, a sociedade como um todo, a imprensa que estão pautados por este tema, Senador Valter
Pereira, que é a defesa das crianças.
Ouvindo Dom Azcona, eu tomei a deliberação,
Senador Tuma, Senador Paim, e, na semana passada,
eu fui visitar o Dom Luiz, que é o arcebispo do Espírito Santo. Ele me recebeu muito educadamente na
Cúria. Estive com ele, na sala dele, com a assessora
de imprensa dele. Porque eu fui informado, Senador
Tuma...
Senador Arthur Virgílio, gostaria que V. Exª me
desse um minuto da sua atenção. E V.Exª não precisa
escrever nada para falar; pare de escrever, olhe para
mim, você não precisa nada de papel. Você já é conhecido nesse mister, amigo.
Eu fui pego de surpresa, Senador Tuma, tal a luta
que eu tenho feito neste País, nesse foco de defesa
da família. Eu sei os riscos que corri dentro de Coari
a pedido do Senador Arthur Virgílio. V. Exª sabe os riscos que eu corri ali. A minha surpresa, sabe qual foi,
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Senador Gilvam? Os sacerdotes, alguns sacerdotes,
no meu Estado, na missa de domingo, padres pediram aos ﬁéis que me repudiassem, que não votassem
neste Senador, porque este Senador está perseguindo
a Igreja Católica.
Ora, eu fui conversar com Dom Luiz porque aquilo
me assustou muito. Desta tribuna, aqui, eu tenho sido
um defensor da instituição, de todas as instituições.
Eu tenho dito que a instituição está acima do homem.
É isso que V. Exªs ouvem de mim. Onde há trigo, há
joio. A instituição está acima do homem, eu tenho dito
isso. E eu tenho feito defesas aqui. Eu não sei se eles
se referiram ao caso de Arapiraca, em Alagoas, o caso
do monsenhor. Ora, não é a Igreja que está sendo investigada, não é a instituição – eu soube que ﬁzeram
essa referência –, mas um indivíduo que cometeu o
crime. Ele tem 84 anos, e daí? Cometeu um crime. E
tem outra coisa: diziam que prendi o sacerdote. Não,
quem pediu a prisão dele foi o Ministério Público e as
delegadas do inquérito e o juiz determinou. Eu efetuei
porque era o juiz. Porque, como Presidente da CPI,
eu sou juiz.
Ora, eu tenho as imagens duras, nefastas, tristes,
daquele episódio lá, de alguém que se diz sacerdote.
Sacerdote é o Dom Luiz, sacerdote é o Dom Azcona,
sacerdotes são os milhares de freis, de padres, que me
ouvem neste momento no País. Olha o trabalho que
o Fábio faz com a juventude! Zezinho, de quem sou
amigo há tantos anos! E tantos outros. A instituição
está acima do indivíduo, seja ela budista, hinduísta,
islâmica, evangélica, seja ela uma religião afro, seja
ela uma religião oriental. A instituição está acima do
homem. Não é a instituição; são os indivíduos.
Isso me chocou. Chocou-me tanto...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, permite-me um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Acho que
este é o momento apropriado. Ouvi aqui o seu pronunciamento e quero dar um testemunho. Deve estar
havendo algum equívoco. V. Exª se reuniu comigo, com
a OAB, com a CNBB, com as religiões afro, e ﬁzemos
sempre um debate fraternal, qualiﬁcado, colocando em
primeiro lugar o interesse do povo brasileiro. V. Exª sempre teve uma conduta – e quero dar este testemunho
– muito exemplar nessa questão das religiões. Lembrome aqui, neste momento, de um voto de aplauso ao
Papa que este Plenário aprovou por unanimidade. E,
vejam bem, V. Exª foi o autor. Eu apenas me somei à
iniciativa de V. Exª. Por isso, acho que deve haver um
equívoco. Quero dar esse testemunho.
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Tenho uma relação excelente com todos os setores da igreja, como tenho com os evangélicos; tenho
também com os católicos . Entendo, Senador Magno
Malta, que V. Exª teve uma conduta exemplar nessa
situação. V. Exª nunca negou sua situação de evangélico, mas tem muito respeito a todas as religiões.
Quantas vezes, na Comissão de Direitos Humanos,
reunimos todas as religiões, e V. Exª deu testemunhos
da importância daquele verdadeiro culto ecumênico que lá estávamos fazendo! Por isso, eu gostaria
muito de que os padres com os quais tenho também
uma relação – como tenho com os pastores – estejam
ouvindo. V. Exª sabe. Minha conduta e a sua eu diria
que são muito semelhantes no tratar da questão da
fé. Que eles revejam essa posição. Com certeza, essa
solidariedade que estou prestando do Senado neste
momento, usando a tribuna e mostrando ao Brasil, é
mais do que justa. V. Exª tem uma conduta exemplar.
Meus cumprimentos. Sei que foi um equívoco, e isso
vai ser revisto. Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, permite-me?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Eu não pretendia interferir, mas, como Vice-Presidente
da Comissão, V. Exª permite que eu fale, endossando
as palavras de Paulo Paim, um homem de bem, correto e católico.
Eu sou cristão e frequentador da igreja. Quando
tentaram desmoralizar o Papa em alguns artigos publicados, a primeira pessoa que fez um pedido de voto
de louvor ao Papa foi V. Exª, que assinou em primeiro
lugar o abaixo-assinado, e que sempre tem preservado
as instituições e que diz sempre que a instituição está
acima do homem. Então, quando há qualquer ferimento da legislação e agressão às crianças, o senhor não
olha a proﬁssão de quem o fez e, sim, o ato indigno
que praticou. Então, tenho a impressão de que deve ter
sido alguma coisa que não chegou ao conhecimento
exato do seu trabalho na presidência da CPI.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Romeu Tuma. V. Exª
sabe das nossas oitivas em São Paulo. V. Exª lembra-se
bem de quando a CPI esteve em São Paulo; naquela
noite, aconteceram três prisões: uma do pai de santo Márcio, que se relacionava com aquele tenente do
caso Isabela que se suicidou; que abusava de criança;
e de um evangélico, que era ministro de louvor. Lembra
disso, Senador Tuma?
Então, penso realmente que, em abuso de crianças, temos criminosos; não temos juiz, desembargador,
não temos político...
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Inclusive um de terreiro ensinando a criança, e a
mãe achando que era uma coisa sagrada e o bandido
estava abusando da criança.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É verdade. Então, nesse campo quem abusa de criança é
criminoso, é bandido. E tratar isso do ponto de vista do
eu e tu versus... Esse não é um debate religioso.
Por que ﬁz a defesa do Papa? Porque acho o
Papa corajoso. Enquanto a imprensa tentava dar outra
conotação, eu entendi de outro jeito, Senador Eduardo
Azeredo: que ele está passando um momento difícil e
corajoso, vencendo pela coragem, levantou a cabeça
e enfrentou um problema que é do mundo, que está
em todo lugar, inclusive dentro das instituições. Dentro,
mas não é a instituição! São indivíduos. E o respeito à
instituição que sempre mantive.
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Magno Malta, exatamente nessa linha. Quero primeiro
dar o meu testemunho de que tenho acompanhado
esse tempo toda a sua luta, que é uma luta de todos
nós, no combate à pedoﬁlia. Nós não podemos ter
nenhuma generalização, seja com evangélicos, seja
com a Igreja Católica, seja com jornalistas, seja com
político; não podemos ter generalização. Uma coisa é
quem comete esse crime – que tem que ser tratado
realmente como crime hediondo, até mesmo porque
está se tratando de crianças inocentes..
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu acredito que a Igreja Católica – eu também sou católico,
sou membro da Frente Parlamentar Católica, nós temos
reunião uma vez por mês aqui, em Brasília – realmente
sentiu a importância desse debate. E o Papa foi corajoso, sim, ao dizer que o problema está interno. Ou
seja, primeiro enfrentar o problema internamente, para
depois então poder partir para um combate externo,
porque é evidente que externamente há exageros. Há
algumas generalizações que são feitas em relação aos
padres como um todo. E aí também nós não podemos
de maneira nenhuma concordar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Claro.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Então,
a questão está exatamente em nós termos um debate
correto. Não são todos os padres, não é a Igreja Católica como um todo, não são os evangélicos como um
todo, não são...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Os
magistrados, os ricos, os pobres, analfabetos.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – São
pessoas isoladas e que devem ser combatidas.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Claro.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Então,
a posição do Papa tem sido realmente corajosa. Ele
é uma pessoa mais idosa, um homem que não tem o
mesmo carisma que tinha o Papa João Paulo II, mas
tem uma consistência, tem um conhecimento muito
profundo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E ﬁrmeza.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu li
um livro dele, O Sal da Terra, um livro importante, interessante, em que ele exatamente defende a religião
mais na sua qualidade do que na sua quantidade, em
termos de ﬁéis. E, nesse momento, ele enfrenta essa
questão. Portanto, eu quero trazer esse testemunho:
não vi em nenhum momento que V. Exª tivesse a intenção de atacar a Igreja Católica como um todo. Pelo
contrário, estava defendendo posições de coragem e
defendendo que não haja essa generalização.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço a V. Exª.
V. Exª faz parte da Frente Católica, que se reúne uma vez mês, e V. Exª sabe que há questões que
nos unem, como o aborto, nas quais nós temos lutado
juntos. A nossa luta contra o PL nº 122, nesta Casa, é
um enfrentamento que nós temos feito juntos, em favor e em nome da família. E V. Exª se lembra de que,
no começo do nosso mandato, quando o novo Código Civil colocava a igreja no mesmo nível de clube de
futebol, lutamos juntos para podermos mudar esse
quadro. E o Presidente Lula foi corajoso ao sancionar
essa emenda, que eu tive a oportunidade de conduzir
aqui, junto com o Marco Maciel, com V. Exª, com os
espíritas, com os ateus, em favor de causas que dizem
respeito à família.
Por isso, agradeço a V. Exª pelo seu aparte.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador
Arthur Virgílio; logo após, ao Senador Valter Pereira.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Magno Malta, V. Exª tem se destacado na Casa pela
dedicação que devota a essa luta contra a pedoﬁlia.
Eu trago à baila uma forte reportagem do SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. O jornalista Cabrini foi o
âncora, mostrando cenas terríveis. Em uma, um homem enorme, sobretudo quando se o compara com a
menininha de nove anos, talvez, entra no camarote de
um barco. É uma cena que realmente revolta, causa
repulsa, causa revolta, enﬁm. E V. Exª foi muito justo
ao reconhecer a honestidade do Papa, a vontade que
ele tem de encontrar soluções efetivas e de enfrentar
o problema com altaneria, com coragem, com efetiva
sinceridade. Eu não me preocuparia, se fosse V. Exª,
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com recomendações de “vote ou não vote” por parte
de alguém que está sob uma acusação tão pesada,
uma acusação tão forte, até porque as pessoas hoje
no Brasil, mais do que nunca - e daqui para a frente
cada vez mais -, sabem e saberão separar as coisas,
separar o joio do trigo, enﬁm. Mas V. Exª faz um discurso oportuno, que merece o apoio dos seus colegas,
haja vista o número, em uma sessão que entra pela
noite, de apartes já realizados e de apartes ainda solicitados a V. Exª. Os microfones estão aí, atestando
o desejo de participarem do palpitante debate que V.
Exª traz para a Casa neste momento. Portanto, eu o
parabenizo pela ﬁrme aparição na tribuna em mais
esta sessão. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
agradeço a V. Exª pelo aparte. Eu lembro quando V.
Exª me convocou para ir a Coari, num desaﬁo muito grande. Era um ex-prefeito abusador de criança e
que esteve preso. Imagine se, então, a associação de
prefeitos agora se levantasse contra mim, porque um
prefeito pedóﬁlo tem que ser punido.
O ex-Deputado Wallace, que está preso por crime,
também é pedóﬁlo. Tenho um inquérito dele. Eu tenho
todas as investigações dele na minha mão. E ele era
Presidente da Comissão da Criança na Assembleia
Legislativa. Então, imagine se a classe política se revoltasse porque eu aqui estou dizendo que tenho um
inquérito sobre o Wallace, que está preso, que é Presidente da Comissão da Criança, era Presidente – V. Exª,
Deputado Federal, sabe -, pedóﬁlo, aliciando crianças
pela Internet. Imaginem se as pessoas...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obrigado, Senador Raupp.
Eu agradeço e incorporo, Senador Arthur Virgílio,
no meu pronunciamento, o aparte de V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Valter Pereira e,
depois, ao Senador José Nery.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Magno Malta, entre as condutas vedadas pela legislação eleitoral, uma delas proíbe o uso de qualquer
espaço público para proselitismo político-partidárioeleitoral. Isso signiﬁca que a ninguém que lida com o
público assiste o direito de fazer pregação em favor de
“a” ou de “b”. Ora, se a lei proíbe que se faça qualquer
proselitismo em favor de determinados candidatos, é
claro que a proibição se estende àqueles que tentam
degradar outras candidaturas, porque seria uma propaganda negativa. Portanto, na verdade, o prelado
que fez a pregação contra V. Exª está infringindo a lei
eleitoral, com a agravante de que, do ponto de vista
político, está se insurgindo contra alguém que está em
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franca defesa da parte mais sensível, da parte mais
vulnerável da sociedade, que é a criança. Portanto,
V. Exª tem razão em seu pronunciamento e em sua
resignação. Entendo que o crime contra o qual V. Exª
tornou-se uma referência, tornou-se um soldado intimorato, é dos mais abomináveis e se esconde atrás
das becas, atrás dos balcões, atrás das batinas, atrás
das instituições das mais credenciadas que existem no
País e no planeta. A grande perversidade desse crime
é exatamente esta: é praticado por adultos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Claro que
também há jovens que participam desse crime, e não
são poucos, mas, via de regra, é praticado por adultos.
É praticado com abuso da conﬁança, é praticado com
violência e é praticado, sobretudo, com a dissimulação.
Portanto, é um crime perverso e, sobretudo, covarde.
E as instituições, efetivamente, não podem pagar por
ter a presença deste ou daquele seu integrante que,
usando do disfarce, do artifício, da manobra, acaba se
prevalecendo das suas condições para praticar o crime. V. Exª ressalvou bem: o crime está em todo lugar,
mas as instituições, mas principalmente as instituições
que praticam o bem não podem ser condenadas pela
prática de um de seus integrantes ou de alguns de
seus integrantes que se desviam das ﬁnalidades, que
se desviam dos objetivos para tirar proveito e saciar a
sua voracidade, saciar a sua volúpia naquela prática.
Portanto, quero aplaudir V. Exª pelo discurso que faz,
e dizer que nada disso deve servir para impedir a sua
caminhada em favor da criança, em favor da vítima
mais vulnerável desse famigerado crime. Parabéns a
V. Exª. Tenha a nossa solidariedade.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço demais o aparte de V. Exª, Senador Valter, que
tem conhecimento da legislação e, com a sua sensibilidade - V. Exª é também um homem que professa a
fé católica -, tem acompanhado a nossa luta.
Eu estive com V. Exª numa audiência pública
na OAB de Dourados, tratando desse assunto. V. Exª
estava do meu lado, fazendo coro ao enfrentamento
a esse...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... crime hediondo dos mais nojentos. E lá estavam V. Exª, o
Presidente da OAB e eu, fazendo esse enfrentamento
e mostrando o que nós avançamos, criando condições
para que o seu Mato Grosso possa fazer o enfrentamento do ponto de vista da multiplicação de agentes,
no sentido de salvarmos o Estado pela prevenção,
porque a lei pune quando já há crime. E o que nós não
queremos é o crime de abuso contra a criança.
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Já estivemos juntos não só nas audiências públicas, mas também no seu próprio Estado. E a palavra
de V. Exª, de um advogado como V. Exª, conhecedor
da legislação como V. Exª é, certamente enriquece o
meu pronunciamento. Agradeço plenamente.
Passo a palavra ao Senador José Nery. Já ﬁz aqui
uma referência, Senador José Nery, ao evento ocorrido ontem, do sucesso do evento comandado por V.
Exª, um guerreiro da vida, um lutador da vida humana,
um soldado da vida, um soldado da alma de crianças.
V. Exª, que tem uma luta focada no trabalho escravo,
no trabalho infantil, e que, quando entrou nessa CPI,
entrou de corpo e alma, é um daqueles com quem tenho contado, de forma efetiva, com quem o Brasil tem
contado, aliás, nesse enfrentamento, nesse desprendimento em favor da vida.
Eu fazia exatamente referência, Senador, ao carinho e à palavra do Dom Azcona, da nossa querida
irmã Henriqueta e da palavra generosa de V. Exª com
relação a mim e ao procedimento nessa CPI.
Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Magno
Malta, primeiro para testemunhar e reaﬁrmar o que V.
Exª acaba de informar ao plenário do Senado e ao
País a respeito do importante evento protagonizado e
realizado ontem em Belém do Pará com a grandeza
que é necessária para juntar forças para tratar de uma
causa como essa: a defesa dos direitos de crianças e
adolescentes. E ontem, no Centro de Convenções de
Belém, conseguimos reunir, Senador Azeredo, todas
as instituições públicas do Estado do Pará, o Governo
do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério
Público, a Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente e com ele a
presença de vários conselhos tutelares do Estado do
Pará, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, ali
presente por meio de Dom José Luiz Azcona, Bispo do
Marajó, e que mais uma vez V. Exª pôde testemunhar
o que ele disse e o que V. Exª também havia nos dito e
nós conhecemos. Uma das primeiras regiões do País
que foi visitada pela CPI da Pedoﬁlia foi justamente a
região do Marajó, onde esses crimes de violação de
direitos de crianças e adolescentes são tão presentes,
são tão visíveis e, apesar disso tudo, é lastimável que
as autoridades do meu Estado, as prefeituras da região
do Marajó e os movimentos ligados à causa, nós não
tenhamos conseguido, ainda, pôr termo...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...a essa situação
tão grave quanto degradante. Mas o importante é que
o seminário, na verdade, conduzido por V. Exª, com
minha participação, que reuniu quase 500 pessoas, de
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várias instituições do Estado, da Polícia Civil à Polícia
Militar, e todos os organismos vivos da sociedade paraense, para debater essa questão, demonstra que há
o interesse de articular essas ações e fazer com que
a sociedade e os órgãos públicos trabalhem de forma
mais eﬁciente, mais eﬁcaz para punir, severamente,
todos os criminosos que violam, agridem e violentam
crianças e adolescentes. E quero, se V. Exª ainda não
tomou conhecimento, dar conhecimento a V. Exª, em
especial, ao Plenário do Senado e ao País de uma
decisão importante, há poucos instantes, da justiça
paraense. A juíza Drª Graça Alfaia acaba de tornar
pública a sentença e decretar a prisão, por vinte anos,
do ex-Deputado Estadual Luiz Afonso Sefer.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deus
é justo.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – E ontem mesmo, naquele seminário, foi aprovada uma moção de
repúdio à possibilidade de que a organização social
dos Hospitais Júlia Sefer, dirigida pelo ex-deputado,
que está em um acordo espúrio – dizem que é licitação –, mas um acordo espúrio para que ele viesse a
dirigir, pasme, Sr. Presidente, o principal hospital da
região metropolitana de Belém, o Hospital Metropolitano vir a ser dirigido pela organização social dirigida
pelo Sr. Sefer. O seminário ontem, com todas as autoridades presentes, votou uma moção de repúdio a
esse tipo de acordo espúrio, que tem também uma
vinculação eleitoral. Nós não aceitamos isso. E, ontem, as instituições todas que lá estavam e os movimentos aprovaram por unanimidade o repúdio a esse
tipo de acordo, a esse tipo de aliança, a esse tipo de
beneﬁciamento a quem não tem credibilidade alguma
para gerir sequer um hospital privado, quanto mais o
hospital metropolitano da região de Belém. Portanto,
era essa a informação que eu queria prestar a V. Exª.
Em 30 segundos, quero manifestar a minha solidariedade ao seu trabalho e a sua conduta. Não pode
prosperar qualquer tipo de acusação que venha demonstrar que V. Exª, em seu trabalho atinge a imagem,
a história, a trajetória como a Igreja Católica, da qual
sou um dos ﬁlhos e integrantes pela prática política e
religiosa. A minha história toda é vinculada ao trabalho social da Igreja Católica no Brasil. Portanto, sou,
aqui, com certeza, testemunha de que o seu trabalho
preserva todo o interesse e a história das instituições.
O fato de apurarmos crimes cometidos por pessoas
dos mais diversos segmentos sociais, do Judiciário ao
Ministério Público, de pastor a professor, de médico a
Deputado, mostra que a CPI trabalha nesse vespeiro
que envolve pessoas dos mais diversos segmentos e
que a investigação de um ou outro membro da própria
Igreja Católica não signiﬁca, de jeito nenhum, ataque
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à Instituição respeitada e considerada por todos nós.
Portanto, quem, por alguma má fé, queira colocar
elementos diferentes daqueles da própria realidade
testemunhada por nós, quero dizer a V. Exª que esse
tipo de acusação não pode prosperar.Tenho certeza
de que as pessoas que dirigem a Instituição no Brasil
e no Espírito Santo não se deixarão levar nessa direção. V. Exª tem o apoio desta Casa e o apoio do povo
brasileiro, que segura hoje essa bandeira que muitos
nunca quiseram tratar adequadamente.
V. Exª é um símbolo da luta em prol da dignidade e do respeito aos direitos humanos de crianças e
adolescentes deste País. É por isso que V. Exª vem
sendo reconhecido, não só em seu Estado, mas no
Brasil inteiro, pelo trabalho que realiza. São essas as
considerações e o aparte que faço a V. Exª, agradecendo o seu apoio às investigações que ocorreram no
Estado do Pará. Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente da
CPI, Senador Magno Malta, que nós possamos, nos
próximos dias, fazer aquelas convocações na CPI que
ainda não foram viabilizadas, a presença de criminosos
que ainda não vieram depor na CPI do Senado. Muito
obrigado. Parabéns a V.Exª!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador José Nery, o aparte de V. Exª acrescenta muito e
enriquece o meu pronunciamento. V. Exª é membro da
CPI, tem sido um guerreiro. V. Exª traz uma notícia que
justiﬁca, Senador Arthur Virgílio, a existência da CPI: a
decretação da prisão do Sefer, hoje, por vinte anos.
Eu dizia ao Senador Flexa, no começo dessa
investigação, que as pessoas nunca acreditam – e é
verdade –, pois não há uma tarja na testa ou no peito. E o Senador Flexa, que conhece a família, que é
uma família histórica – pode-se dizer que é um família
histórica –, perguntou-me: “Você acha isso possível,
Malta?” Isso ele me perguntava no começo. Eu dizia:
“Flexa, vamos investigar, vamos chegar a algum lugar”. A CPI existe também para inocentar. Se nada for
encontrado, inocenta-se, não é, Senador Flexa,? E se
encontrar... Até porque as informações sobre o pedóﬁlo são muito boas, porque ele está acima de qualquer
suspeita. Quando se diz: “Não, é de boa família, o cara
é isso, é aquilo...” Nunca se tem informações, porque
ele é diferente do estuprador, pois não usa arma, não
afronta, não leva para o meio do mato; ele conquista
a presa e a família da presa.
Vinte anos! Parabéns à Justiça do Pará! Os peixes grandes começam a cair. A sociedade começa a
entender que, na luta, no enfrentamento, na defesa da
criança, agora não há mais lugar para quem, ao longo
dos anos, se dispôs a abusar e ﬁcou impune.
Senador Raupp, estou muito feliz hoje. Quer dizer,
feliz pela vitória de uma criança que foi ao Conselho
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Tutelar denunciar um rico, poderoso. A coragem dessa
criança, que é um símbolo, viu, Senador? Sugiro até
que, nas próximas leis a serem votadas, coloquemos
o nome dessa criança, até porque a lei do rastreamento eletrônico agora para a progressão de regime... Se
essa lei do rastreamento já estivesse aqui, os meninos de Luziânia não estariam mortos, Senadora Lúcia Vânia, nem o menino Caíto, do seu Mato Grosso,
Senador Valter.
Vou sugerir ao Presidente Lula que a lei do rastreamento, que agora está na mesa dele só para ser
sancionada – agora vamos ter o rastreamento eletrônico para progressão de regime e para desafogarmos
as cadeias –, leve o nome do menino Caíto, de nove
anos, assassinado, de maneira bruta, por um pedóﬁlo
que estava preso por abusar de uma criança de nove
anos e matá-la. Saiu sem poder ter saído. A progressão de regime o colocou na rua, sem qualquer tipo de
exame. Ele saiu, pegou um de nove anos, abusou de
novo do de nove, e matou o menino Caíto. Que leve o
nome dessa criança!
E agora o Luiz Sefer foi sentenciado a vinte anos.
Olha, é uma vitória da democracia, é uma vitória da
vida, é uma vitória da alma, é uma vitória da família!
Ninguém se alegra com isso, mas também não podemos ser tão misericordiosos a ponto de achar que o
pedóﬁlo é um coitado e que não merecia a sentença
que recebeu.
De analfabeto a doutor, de desdentado a gente
que tem dente de porcelana, de quem anda de carro
importado e tem hospital a alguém que está desempregado, no crime de abuso, é preciso pagar. O Senador
Nery me dá uma informação, e ao Brasil, que justiﬁca
nossa luta e os três dias que passamos. Quero parabenizar a CPI da Assembleia Legislativa e os Deputados Estaduais daquela CPI, que cortaram na carne e
ﬁzeram um enfrentamento duro.
Passei lá três dias. Foi uma luta muito grande. Eu
ouvi o Sefer, fui eu que o inquiri junto com o Ministério
Público. O Senador Geraldo Mesquita me acompanhou
naquela ocasião, indicado pelo PMDB, assim como o
Dr. André Ubaldino, a Drª Ana, a Drª Karla Sandoval e
o Dr. Casé, o Ministério Público que assessorou esta
CPI. A sentença do Tribunal: 20 anos. Que coisa! Estamos mudando o Brasil. Não se via isso há dois anos,
quando nem se falava.
Encerro minha fala, Senador Arthur Virgílio, dizendo que prometi ao Dom Luiz, Arcebispo de Vitória, um
homem de bem e respeitado, na minha fala com ele, que
eu lhe entregaria pronunciamentos dos meus últimos
noventa dias nesta tribuna e na CPI. Mandei levantar, e
aqui estão todos os meus pronunciamentos e apartes,
inclusive apartes de V. Exª e do Senador Valter. Estão
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aqui, Senador Raupp. Vou entregar ao Arcebispo com
os DVDs de todos os meus pronunciamentos nesta tribuna, para que ele possa ver. Tiveram a má-fé de dizer
que eu proporia uma CPI para a Igreja Católica. Isso
é o ﬁm do mundo! CPI tem de ter fato determinado. A
Instituição não está metida nisso, e sim os indivíduos
que estão nas instituições.
Fiquei muito triste.
Acompanhado de um assessor, estive lá e disse
a ele que levaria e entregaria nas mãos dele, e vou
entregar, esses DVDs, todos os meus discursos, para
que ele possa ler e encontrar onde foi realmente que
ataquei a Instituição, o que nunca ﬁz.
Quero agradecer apoios que recebi, como o do
jornalista Jackson Rangel, da Folha do Espírito Santo, meu amigo, já, no primeiro momento. Ele me conhece, sabe quem eu sou e acompanha o Senado. É
um jornalista antenado, não um desinformado. É um
jornalista preparado, meu amigo pessoal. Pois foi do
Jackson, da Folha do Espírito Santo, uma das primeiras solidariedades que recebi. Muito obrigado ao
Jackson, um cidadão cristão e bem antenado. Aliás,
ele é fã dos seus discursos, Arthur. Não sei se é do seu
discurso, mas da sua capacidade de raciocinar rapidamente, de fazer a passagem quando está na tribuna.
Imagino que ele esteja nos ouvindo, e vai ouvi-lo daqui
a pouco. Então, um abraço, Jackson.
Quero dizer ao meu amigo Parraro, da Rádio Diocesana, por quem tenho tanto respeito, tanto carinho,
que tem uma história, mas que, lamentavelmente, me
criticou no seu programa, sem ter essas informações,
que eu mandarei para ele também esta documentação
aqui. Agradeço ao meu amigo Nemer, por quem tenho
o maior carinho, da Rádio Cultura, de Castelo, cidade
do nosso querido Renato Casagrande. Tenho carinho
e respeito pelo Nemer, esse competente cidadão de
Castelo, cidade tão bem administrada pelo nosso Prefeito, por quem tenho amizade pessoal. Quero dizer ao
Nemer que isso não passa de fofocas e irresponsabilidade de quem não tem compromisso com a vida, de
quem não tem compromisso com as pessoas e nem
com a sociedade.
Reitero o meu compromisso, o meu respeito às
instituições, o meu respeito à Igreja Católica, o meu
respeito à CNBB, que acabou de lançar uma cartilha
importante, Senador Raupp, sobre pedoﬁlia, sobre
como enfrentar esse crime, as posições. Quero parabenizar, mais uma vez, e dizer que novamente ﬁco
orgulhoso de ter feito esse voto de aplauso à postura
do Papa, enfrentando setores da imprensa que viram
de uma outra forma.
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Agradeço ao Dom Luiz por ter me recebido, para
que pudéssemos ter feito essa conversa. E agradeço
os apartes que recebi.
Força ao Bispo Azcona. Força, Dom Azcona,
porque o Marajó precisa muito do senhor ainda. Muita
força, muita força, porque é preciso. Os descalabros,
os abusos e os crimes cometidos no Marajó não podem ter no Marajó um homem, um religioso de menor
estatura. O Marajó precisa do senhor.
Senador Raupp, V. Exª, que professa a fé católica, tem estado junto conosco no enfrentamento do
aborto, no enfrentamento do PL 122, pelo qual temos
pago um preço muito grande, até porque não se trata de discriminação – até porque homofobia é muito
pesado; o homofóbico quer matar, quer destruir, quer
esfaquear, quer humilhar, quer apedrejar, e eu nunca
fui na minha vida. O crime de discriminar já está na
Constituição. É crime discriminar credo, raça, cor, etnia.
Nós precisamos respeitar as pessoas. A nossa posição
em relação ao PL 122 – a minha e de V. Exª – é a de
que é um projeto inconstitucional, eivado de sutilezas,
que cria uma classe especial no Brasil em detrimento
dos índios, dos velhos, dos portadores de deﬁciência;
lutas que temos travado aqui como frente da família,
independente de matiz religiosa e cor partidária.
Agradeço os apartes que recebi, agradeço ao
Senador, meu querido Valter Pereira. O Parlamento não pode abrir mão de V. Exª. Reﬂita bem, V. Exª
precisa continuar na vida pública. V. Exª sabe do que
estou falando. V. Exª tem o respeito do seu Estado. E
V. Exª sabe que eu sei, porque me relaciono com um
grupo de pessoas da sociedade organizada do seu
Estado, por conta dessa luta travada, e eu sei do respeito que V. Exª tem no Estado. E, neste momento do
País, o conhecimento, a postura de V. Exª, o País não
pode abrir mão de V. Exª. Se num plebiscito dentro
do seu partido, o candidato a Senador é o Deputado
Federal Moka, pelo menos, a exemplo de tanto outros
companheiros, venha para a Câmara Federal, que é
um espaço onde V. Exª tem capacidade, tem postura,
tem o que oferecer à Nação brasileira. Se V. Exª não
for candidato, quem ganha é a sua família, porque V.
Exª vai estar perto de casa; e perde o Brasil. Mas, se
V. Exª for candidato, ganha o Brasil e sua família perde
um pouco. Mas é perdendo ganhando, porque a sua
vida interessa muito à Nação brasileira.
Dessa maneira, agradeço a V. Exª, como ao Senador Raupp. Não podemos abrir mão de estarmos
juntos nesta luta sempre, que temos travado em favor
da família, em favor da vida.
Senador Paim, muito obrigado pelo aparte. V. Exª,
que também pertence a essa CPI, está junto comigo
já desde o princípio, tem enfrentado todas essas lu-
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tas conosco, respeitosamente, e é esse padrão, essa
referência para o Brasil na luta dos aposentados, dos
portadores de deﬁciência, na luta do salário mínimo.
Certamente, o seu Estado saberá lhe devolver ao País,
agora ainda este ano, para que o País possa continuar
desfrutando da sua energia e da sua luta.
De igual modo, o meu amigo Arthur Virgílio. De
Arthur eu nem preciso falar, porque, com cada amazonense que eu falo, eu faço um discurso para ele, faço
um comício para ele. Desço lá e falo de Arthur. Então,
o pessoal só não pensa que nós somos irmãos porque eu não tenho o cabelo bom igual ao seu, liso, não
tenho sua cor bonita; a minha cor é meio assim, sei
lá... Sou ﬁlho da negona dona Dadá, sou oriundo da
senzala. Mas tenho carinho e respeito por você, você
sabe muito bem disso – nem vou chamar de V. Exª
–, e tenho feito isso até por justiça e respeito a mim
mesmo, porque eu preciso falar a verdade, eu preciso
falar a verdade.
Como vai perder o Senado da República sem a
presença aí do Nery, que resolveu não disputar, contra
a minha vontade, porque eu acho que ele devia disputar. Quem comanda, que está envolvido numa luta de
criança, de vida, não pode ter medo de eleição.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, mas é candidato a Deputado Estadual
e conseguiu, agora mesmo, o apoio aí do Warley e
dos aposentados.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É
mesmo? E ele está nessa luta, candidato a Deputado
Estadual, e certamente o Estado vai ganhar. Lá do lado
da nossa querida Barata, do nosso querido Jordy, vai
fazer uma bela bancada, e do nosso querido Edmilson,
que foi Prefeito e que vai ser candidato a Deputado
Estadual também – um belo de um Prefeito. Mas eu
lamento. Lamento que V. Exª não estará aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela complacência comigo, me dando esta oportunidade.
Quero encerrar, dizendo que terça-feira a PEC
da Juventude será votada pela manhã. E penso que
seja um dia importante, porque, sendo a PEC da Juventude votada pela manhã, nós esperamos que a
juventude ganhe o jogo à tarde, porque é o primeiro
jogo do Brasil. Aí, nós contamos com a juventude do
Kaká, com a juventude do Ramires, com a juventude
do Luís Fabiano, a juventude do Lúcio, a juventude do
Júlio César para que possamos ganhar esse jogo no
dia em que votaremos a PEC da juventude.
Concluo dizendo que reitero meu apoio pleno, e
V. Exª também, à PEC 300, dos policiais do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o
Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Esta Presidência parabeniza V. Exª pelo brilhante
pronunciamento, por uma causa justíssima. Não me
arrependo, de maneira nenhuma, de ter-lhe ajudado
a criar a CPI da Pedoﬁlia e sempre cito uma frase dita
por V. Exª aqui da tribuna, em uma ocasião: esses desgraçados têm que parar na cadeia, e deveríamos ter a
prisão perpétua para quem abusa de crianças.
Parabenizo V. Exª por ter tido a coragem de ter
empreendido essa cruzada em todo o Brasil e ter arregimentado um batalhão, multidões em defesa das
nossas crianças brasileiras.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de informar a esta Casa o falecimento, na madrugada de
hoje, do escultor, pintor e ceramista Antônio Poteiro.
Goiás perde a ﬁgura física de Poteiro, mas a sua
arte certamente continuará a inﬂuenciar as novas gerações de artistas goianos.
Pela sua história de vida, Poteiro foi inﬂuenciado por várias ﬁguras das artes goianas. Nas décadas
de 60 e 70, ele começou a fazer máscaras e bonecos
incentivado pelo professor Antonio de Melo. Foi orientado a assinar seus trabalhos pela conceituada folclorista Regina Lacerda, que o batizou com o apelido de
Antônio Poteiro. Já em 1972, foi incentivado a pintar
por um dos mais renomados pintores goianos, que é
Siron Franco.
Português de nascimento e goiano por adoção,
ele estava com 84 anos de idade e, segundo a família,
estava internado há uma semana na UTI do Hospital
e Maternidade Jardim América, com infecção generalizada.
O corpo do artista foi sepultado hoje, às 19 horas,
no jazigo da família, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.
Quero aqui, Sr. Presidente, lamentar profundamente a morte de Antônio Poteiro, artista conhecido
no Brasil inteiro, orgulho de todos os goianos. Ele deixa para a nossa história uma passagem de produção
maravilhosa, que encantou o Brasil e o mundo.
Portanto, deixo aqui os meus votos de pesar a
toda a família de Antônio Poteiro, que muito fez para
divulgar o nome de Goiás no Brasil e no mundo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª. A Presidência se soma ao voto
de pesar de V. Exª.
Antes de passar a palavra ao próximo orador,
Senador Flexa Ribeiro, que permutou com o Senador
Antonio Carlos Valadares, eu queria agradecer a presença aqui no Senado Federal do Prefeito de Jaru, Sr.
Jean, e do Vice-Prefeito Flávio Corrêa. Levem o abraço
à população do Município de Jaru.
Com a palavra o nobre Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Eu queria aqui fazer um acordo: como há muitos oradores para falar e o horário avança – já são 20h30 –,
que cada orador tivesse no máximo dez minutos, devido
ao adiantado da hora. Sei que os assuntos são muitos,
mas dez minutos dá para fazer, como fala o Mão Santa,
um grande discurso, um grande pronunciamento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não
vou me comprometer com o meu Presidente, porque
regimentalmente tenho vinte minutos e...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Mas esta é a Casa dos entendimentos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ainda
agora, assisti a um pronunciamento de uma hora e quarenta. Então, não vou levar uma hora e quarenta, com
certeza absoluta, mas também não farei em dez, até
porque vou fazer um relato aqui, como sempre faço às
terças-feiras, da viagem aos Municípios do meu Estado, querido Estado do Pará. E, neste ﬁnal de semana,
fomos a dez Municípios desde quinta-feira.
Mas, antes, Presidente, Senador Valdir Raupp,
Srs. Senadores, Srª Senadora, quero registrar, para
alegria nossa, a presença aqui no plenário do Senado
Federal do Prefeito Alvarenga, do Município de Nova
Ipixuna, que ﬁca próximo a Marabá. Com certeza, pela
administração do Prefeito Alvarenga, aquele Município
vai ter o devido desenvolvimento tão logo os prefeitos
sejam respeitados pelo Governo Federal. Esta é a verdade: os prefeitos estão hoje todos com diﬁculdades
porque têm o ônus de atender à população, mas não
recebem a transferência de recursos do Estado para
atenderem na área da saúde e segurança. E os prefeitos têm de pagar, pelo menos no Estado do Pará,
onde a Governadora não dá o combustível para o destacamento da Polícia Militar e nem dá alimentação, os
prefeitos é que têm de ﬁcar bancando.
Um abraço, Prefeito Alvarenga, de Nova Ipixuna.
Quero também saudar o nosso Demetrius Ribeiro, primeiro suplente do Senador Mário Couto, grande
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empresário, do Município de Marabá, perto de Nova
Ipixuna, muito perto de Nova Ipixuna, um Município
que vai ter um papel de destaque no cenário do nosso Estado, como um grande polo, talvez o maior polo,
Senador Demetrius, o maior entroncamento rodoﬂuvial,
ferroviário e aéreo. O Município de Marabá, Senador
Valdir Raupp, é talvez um dos poucos Municípios do
Brasil que dispõem dos quatro modais de transporte.
Agora, com a hidrovia Tocantins, lamentavelmente não
Araguaia-Tocantins, volta a ser navegável o trecho do
rio Tocantins de Belém até Marabá, com a conclusão
das eclusas de Tucuruí.
Então, aquele minério de ferro que sai pelos trilhos
da ferrovia vai poder sair, por comboios de barcaças,
pelo rio Tocantins. E o Município de Marabá, que ﬁca
numa região muito rica, Senador Valter Pereira, uma
região em que não só a Vale – e principalmente a Vale
–, mas também outras empresas, inclusive internacionais, estão naquela região, com lavras de minério de
ferro, cobre, níquel. E agora vai entrar uma empresa
canadense para explorar o ouro de Serra Pelada. Há
uma em Xingu, em São Félix do Xingu, lá na ponta da
rodovia a que vou me referir aqui, a PA-279, também
com uma planta de exploração de níquel.
Então, há riqueza. O Município de Canaã dos Carajás, o Município de Curionópolis, uma outra planta
de ferro da Vale, uma outra planta de cobre da Vale.
Quer dizer, os investimentos no Pará estão aﬂorando
de uma maneira que, para nós, Prefeito Alvarenga,
só precisamos agregar valores às nossas matériasprimas, ou seja, transformar essas matérias-primas
em produtos industrializados, gerando mão de obra
para os paraenses, principalmente nessa querida região do nosso Estado.
Mas, como eu disse, Senador Valdir Raupp, às
terças-feiras, venho sempre à tribuna fazer um relato
cada vez mais entusiasmado das nossas caminhadas,
meu amigo Demetrius Ribeiro, pelo interior, pelos Municípios do nosso Estado. E, agora, nesse último ﬁnal
de semana, desde o feriado de quinta-feira, Corpus
Christi, que nós caminhamos por dez Municípios do
Estado, sempre em companhia do nosso pré-candidato
ao Governo do Estado, o ex-Governador Simão Jatene,
em companhia do Deputado Nilson Pinto, que estava
aqui conosco há pouco, da Deputada Tetê, da Deputada
Suleima Pegado, de vários pré-candidatos a que vou
me referir aqui em seguida na fala que farei, relatando
de cada um dos Municípios que visitamos.
Inicialmente, na quinta-feira, nós começamos
a nossa caminhada pelo Município de Ourilândia do
Norte, onde nós fomos recebidos pelo Prefeito, nosso
amigo Veloso, e sua esposa, Ilciléia. Estavam conosco também o Vice-Prefeito Jesuí, o ex-Vice-Prefeito
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Leonilson, os Vereadores Zulene e Barreirinha, do
PSDB, o Vereador Edvaldo, o Vereador Natalino, do
PDT, o Vereador Ferreira, do PT, participando do nosso encontro.
Ora, o que nós estamos fazendo nessa nossa andança? Nós estamos indo de Município em Município,
fazendo reuniões fechadas, muitas delas na Câmara
Municipal, outras em áreas privadas de clubes ou de
associações, para que, numa reunião suprapartidária,
Senador Arthur Virgílio, nós possamos ouvir das lideranças políticas, das lideranças locais, das lideranças
religiosas, das lideranças comunitárias, das lideranças
sindicais, enﬁm, da população organizada, da sociedade organizada suas reivindicações, os seus desejos e
anotá-los. Após a convenção do dia 30 de junho, que
homologará o nome do hoje pré-candidato Simão Jatene como candidato a Governo, ele vai poder voltar
aos Municípios como fez quando foi candidato e dirigiu
o Estado, de 2003 a 2006.
Ele, então, apresentou uma agenda mínima, que
é um compromisso com o povo, que pode ser, inclusive, acompanhado pela população.
Da mesma forma, será feito agora, Alvarenga. Nós
iremos a Nova Ipixuna, iremos lá em Marabá com o
Pará que queremos. E o que é o Pará que queremos?
É uma agenda mínima de compromisso do hoje Senador, pré-candidato à reeleição ao Senado, Flexa Ribeiro, àquela altura homologado pela convenção, será
candidato à reeleição ao Senado. Poderemos assumir,
evidentemente, pelo Executivo – o então candidato ao
governo Simão Jatene – as obras que serão feitas,
comprometidas com aquele Município. Isso em cada
um deles. E o povo poderá conferir e acompanhar. Diferentemente do que ocorreu na eleição de 2006, em
que a hoje Governadora subia nos palanques, prometia, e o povo está há três anos e meio esperando
e não acontece nada no Pará. Aliás, acontece muito,
só coisa ruim. E ainda diz que é um governo popular.
Imaginem se fosse a favor do povo. Acho que é a favor
dos companheiros. Aqueles que são do Partido dos
Trabalhadores realmente estão se dando muito bem
lá no Estado do Pará.
De Ourilândia, nós nos deslocamos ao Município de Tucumã, onde ﬁzemos nova reunião, também
com a participação sempre do nosso pré-candidato
ao Governo, Simão Jatene, do Senador Flexa Ribeiro,
da Deputada Tetê, da Deputada Suleima. E lá fomos
recebidos pelo Prefeito Alegria, de Santana do Araguaia, a sua esposa Samara Alegria, Coronel Edson.
Tanto a Samara Alegria como o Coronel Edson são
pré-candidatos a Deputado Estadual. E lá em Tucumã nós fomos recebidos pelos nossos companheiros,
o Carraro, que é Presidente do PSDB de Tucumã; o
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Valdemar, Presidente do PSDB de Canaã, o Nonato
Maurício, vice-Presidente do PSDB de Ourilândia; o
Bibi, ex-Vereador e Presidente da Colônia de Pescadores; o Erasmo Brito, Presidente do PPS.
Em Tucumã, nós ﬁzemos a reunião do seminário
“O Pará que queremos”, no espaço da Maçonaria. E
eu quero aqui agradecer ao venerável Onício Amaral
e à sua esposa, Drª Bernadete, por nos terem cedido aquele espaço, para que nós pudéssemos fazer a
nossa reunião.
Estiveram conosco o Prefeito Celso e o Vereador
Mirim, Presidente da Câmara; Vereador Gilvan; Vereadora Maria do Boiadeiro; Vereador Júnior Bezerra; Vereadora Ediara, Vereador Zé dos Signos, Presidente
do PPS. Também tivemos lá a participação dos nossos
companheiros o Barizon, que nos acompanha há muito
tempo, do Ivo Dantas, um grande empresário da região;
do Presidente do DEM, o Dr. Edson; o Savana, Diretor
da TV Record de Tucumã e vários outros amigos.
Lá em Tucumã, eu conheci o companheiro Ivan
Portela. Sabe o que ele me pediu, Senador Roberto
Cavalcanti? Ainda há pouco, aqui, o Senador Magno
Malta fez referência à TV Senado. Esse instrumento
de comunicação do Senado Federal, tanto a TV Senado, quanto à Rádio Senado, é de ser louvado pela
força que tem de levar à sociedade os trabalhos desenvolvidos pelos Senadores. Aonde você chega – e
o Senador Magno Malta falou isso –, principalmente
na nossa região, lá no interior do interior do Município,
está lá uma antena parabólica e os nossos amigos
assistem a TV Senado. E o Ivan Portela, lá de Tucumã, disse: “Senador, eu assisto sempre à TV Senado.
Mande um abraço para mim”. Estou mandando para
ele porque me comprometi que faria isso. Mas isso se
deve à TV Senado.
Mas, lamentavelmente, lá, em Belém, a TV Senado já era para ser uma TV aberta; e não o é, porque a Governadora não cedeu o espaço da Funtelpa
– cessão onerosa, o Senado ia pagar –, para que o
Senado pudesse colocar no prédio da Funtelpa o seu
transmissor e a sua antena. Lógico que a Governadora não quer a TV Senado aberta no Pará, nem pode
querer, porque daqui nós falamos as verdades; lá, pela
propaganda enganosa que o Conar devia ser acionado, ela ﬁca criando um Estado de ﬁcção, como se nós
vivêssemos em Hollywood.
Aquilo que mostram na televisão é feito pelos marqueteiros para tentar enganar a população, só que a
população já foi enganada em 2006. Então, a população
está fazendo contagem regressiva para saber quantos
dias faltam para que essa senhora deixe o Estado.
Sempre digo que uma noite escura se abateu sobre o Estado do Pará e que já dura três anos e meio.
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Mas como não há noite eterna, está para raiar o sol, Sr.
Presidente Roberto Cavalcanti. Está para raiar o sol!
O sol vai raiar em 1º de janeiro de 2011 para todos os
Municípios e para o Estado do Pará.
De Tucumã, ainda na quinta-feira, fomos a Água
Azul do Norte, onde ﬁzemos uma reunião do seminário
“O Pará que queremos”, na Câmara Municipal, lotada.
Chegamos, para começar a reunião, já às 21 horas.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª que conhece tão
bem o Estado do Pará, nós fazemos todos os nossos
roteiros pela estrada. Só usamos avião para chegar
ao ponto de partida; depois vamos pela estrada. A Governadora vai de helicóptero. Sabe por quê, Senador
Arthur Virgílio? Porque esses Municípios são ligados
pela PA-279, uma estrada que era o sonho dos habitantes daquela região. No Governo de Simão Jatene,
ele conseguiu os recursos para asfaltar a PA-279. Asfaltou, eu diria, 70% da estrada, e deixou recursos para
que a Governadora asfaltasse o resto.
Pasmem, Srs. Senadores, porque o povo do Pará
sabe disso: passados três anos e meio, ela não apenas
não asfaltou o que faltava, que ainda não acabou, como
não manteve o que estava asfaltado. Então, a estrada
está quase totalmente perdida por falta de manutenção. Fica um tráfego difícil de tantos buracos que estão
abertos e não são fechados. Nem fazer a recuperação
e a manutenção da estrada esse Governo faz.
Chegamos a Água Azul do Norte, como disse, já
passando das 21 horas, a Câmara Municipal estava
lotada, para que pudéssemos então fazer nosso seminário. Lá, fomos recebidos pelo ex-Prefeito e Presidente do PSDB, meu amigo José Francisco e sua esposa
Fátima. Estiveram conosco também nessa reunião o
Jorge, Presidente da Câmara; o Netinho, Presidente
do PTB; o Francisco Vieira, Presidente do PP; o Adalberto, do PSDB; o Polaco, Vereadores, PR, Netão,
Presidente do PSC, e Tonhão do PR.
Também tive o prazer de encontrar lá os amigos
Maurício, Romes, José Carlos, José Francisco, de
que já falei, e Jeová, da Assembleia de Deus. Encontrei também o nosso amigo Amarildo, um empresário
forte daquela região, Vice-Presidente da Federação
das Associações Comerciais, que tem uma atividade
muito importante como empreendedor para o desenvolvimento daquela região. Ele é ﬁlho, inclusive, de um
grande amigo nosso, Prefeito em São Félix do Xingu,
um pouco mais acima não fomos até lá mas iremos
numa próxima caminhada, que é o nosso companheiro
Antônio. Fomos recebidos pelo ex-Deputado Estadual
Clécio Vitec e pelo Edílson, Presidente da Associação
Comercial de Água Azul e o Waldemar da Pavinorte ,
que é o Presidente do PSDB de Canaã dos Carajás.
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Pernoitamos na quinta-feira em Água Azul do
Norte e, na sexta-feira pela manhã, iniciamos a nossa caminhada e fomos para o Município de Sapucaia,
como disse sempre de carro, e lá ﬁzemos também na
Câmara Municipal o nosso seminário “O Pará que queremos”, com a participação sempre do ex-Governador
Simão Jatene, da Deputada Tetê, do Coronel Edson
Alegria. Lá na Câmara tivemos o Prefeito de Santana,
tivemos presente o Vereador Marquinho, que é Presidente da Câmara; a Vereadora Maria Machado; o
Vereador Carlos Borges, que preside o PDT; o Vereador Luciano Gomes; o Vereador Telmir Rodrigues e
também o Délio Amaral, que é do Diretório do PMDB
lá de Sapucaia.
De Sapucaia fomos para Rio Maria. Almoçamos
em Sapucaia e fomos para Rio Maria, um Município
que me deixa grandes recordações do grande amigo
Danilo Remor, que foi meu vice-presidente quando
presidi a Federação das Indústrias do Estado do Pará,
depois assumiu a presidência da Federação, e que nos
deixou subitamente.
E este Município, Presidente Roberto Cavalcanti, Rio Maria, foi criado numa área de propriedade do
Danilo. Era uma fazenda, lá ﬁzeram a sede do Município e hoje estão lá os seus irmãos ainda tocando os
negócios do Danilo – o Darcy e o Dirceu Remor.
Lá tivemos algo que eu diria inusitado. Sempre
tem um vereador... Li aqui, vereadores do PT participando conosco. Mas, em Rio Maria, os nove vereadores, independente de coloração partidária...
Como eu tenho dito, nós não estamos em campanha. Nós estamos ouvindo a população para construir um programa de governo para “O Pará que queremos”.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Flexa, eu pergunto a V. Exª: de
quanto tempo V. Exª necessita? Porque, nessa volta
ao mundo, já se passaram vários minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Pará é
muito grande. Gostaria que fosse do tamanho da Paraíba, e aí gente não teria tanto desgaste.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Não, eu só pergunto a expectativa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu acho
que em dez minutos concluo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mais dez?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Vou dar cinco.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então, em
Rio Maria, como dizia, temos a presença de todos os
Vereadores: Vereador Luiz Pires, Presidente da Câma-
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ra, o Josimar Gonçalves, o Louro, o Cláudio Coutinho,
José Ribamar, Márcia Nascimento, Gisvaldo Gratão,
Presidente do DEM, Janes Pereira. Também tivemos a
participação – ainda estou no segundo dia, viajamos por
quatro, Senador Roberto Cavalcanti – do João Dantas,
Vice-Prefeito de Rio Maria; Adair Silva, Presidente do
PSDB de Rio Maria; Gê, ex-prefeito de Bannach; Pastor
Moacir, da Assembleia de Deus; Djair, Presidente do
PSC, que mandou um abraço para o Mão Santa – Hoje
Mão Santa saiu cedo, deve ter algum compromisso.
Ele disse: dê um abraço no Senador Mão Santa, sou
Presidente do PSC aqui de Rio Maria.
Em seguida, fomos ﬁnalizar a sexta feira em Xinguara, onde realizamos, na Associação Comercial, também um grande encontro, ouvindo as reivindicações
daquela população, com a presença do Vereador Ari,
Presidente da Câmara, do Vereador Diones Moreira, do
Vereador Dito do Cinema. O Vereador Diones Moreira
é do PT. Estava lá conosco, ouvindo, dando sua contribuição para “O Pará que queremos”, nossa agenda
de compromisso que será mostrada por ocasião da
campanha eleitoral.
Um abraço ao Oswaldinho, grande amigo, Presidente do Sindicato Rural; ao Francisco George, Presidente da Associação Comercial; ao ex-prefeito Itamar
Mendonça, Presidente do PSDB.
Reunimos em Xinguara também com o Pastor
Deusdeth, Pastor Pedro e Pastor Coimbra e com vários outros pastores da Assembleia de Deus lá do Município. Inclusive o pastor Coimbra é um seguidor do
meu Twitter. Um abraço, Coimbra, nós vamos sempre
estar em contato com você através do Twitter e pessoalmente quando for possível.
Pernoitamos em Xinguara. Já no sábado, retomamos a nossa caminhada com uma reunião em Pau
d’Arco, um pequeno município que sofre com a ausência do estado. Lá encontramos o Ex-Prefeito João
Monteiro, o Ex-Deputado Mário Moreira, o Gervásio
Camilo, Vice-Prefeito de Redenção, novamente conosco, sempre o Prefeito Alegria, de Santana, o Gê,
Ex-Prefeito de Bannach, Carlinhos, Ex-Prefeito de
Floresta do Araguaia.
E os vereadores Rosinha, Alci, Gaguinho, de
Santana do Araguaia, Chico Bruno e Neto, dois exVereadores.
Saímos de Pau d’Arco e fomos para Redenção,
onde ﬁzemos também a reunião do Instituto Teotônio
Vilela, e antes da reunião do Instituto Teotônio Vilela
participei de um encontro dos pescadores. E quero aqui
saudar o amigo Ronnis Souza, presidente da Colônia
de Pescadores lá de Redenção.
Durante esse encontro com o Ex-Governador
Simão Jatene, tivemos a presença do nosso amigo
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Prefeito de Redenção, Wagner Fontes, do Vice-Prefeito Gervásio Camilo, do Vice-Prefeito de Floresta
do Araguaia, o Chico Barbosa, do Prefeito Alegria, de
Santana, Mário Moreira, ex-Prefeito de Redenção e exDeputado, novamente o Gê, Ex-Prefeito de Bannach,
Carlinhos, Ex-Prefeito de Floresta, e Alberto Branco,
Ex-Prefeito de Conceição.
Os Vereadores Alexandre Junior, Presidente da
Câmara, Aldair, Reginaldo e Pastor Pocidônio.
O Jandelson, Presidente da Câmara de Santa
Maria das Barreiras, o Gaguinho, Vereador em Santana do Araguaia.
Os Vereadores de Bannach também estiveram
porque, como Redenção é uma cidade polo, os Vereadores de Bannach, de Santana, de Santa Maria das
Barreiras, todos foram acompanhar a reunião do Instituto Teotônio Vilela. Lá de Bannach, tivemos o Vereador
José Elias, Vereador Edmar Santos, Joel Nonato e o
Stanley Bahiano. Um abraço a todos vocês.
À noite, fomos à abertura da 17ª Expo Carajás,
uma feira agropecuária das mais importantes, eu diria,
do Pará e do Brasil.
Finalmente, no domingo, em retorno para Belém, fomos a Bom Jesus do Tocantins fazer, ao ﬁnal
da manhã, o nosso encontro no clube naquela cidade.
Estava sempre na caravana o Ex-Governador Simão
Jatene, o Senador Flexa Ribeiro, o Deputado Pioneiro, a Deputada Tetê, a Luciene, Ex-Prefeita de Bom
Jesus do Tocantins, o Vereador Luizão, Presidente da
Câmara, o Vereador Carlinhos, o Vereador Miguelão,
o Cristiano, Presidente do PSDB de Bom Jesus, e o
Ex-Deputado Estadual José Carlos Antunes. Conosco também a Cristina, nossa Presidente do PSDB de
Rondon, o Vereador Edvan da Van, de Rondon, o Vereador Edson, de Bom Jesus, o Presidente do PV de
Rondon, Ronan, e o Ex-Vereador Nelson.
Lá em Bom Jesus, recebemos uma denúncia de
quatro pessoas que estavam no encontro – a Neide, a
Edna, a Néia e o Raimundinho – que vieram nos dizer,
Senador Roberto, que o Prefeito lá de Bom Jesus, do
PT – ele é médico –, contratou um falso médico para
atender lá em bom Jesus. E a população expulsou o
falso médico, depois de seis meses de ele ter clinicado
e feito cirurgias, como se médico fosse. A população
está indignada com o Prefeito. E lá ele utiliza os recursos da população para pagar funcionários da Prefeitura
para irem ﬁlmar o nosso encontro. Estava lá o funcionário. Ele declarou que era funcionário da Prefeitura, e
estava sendo pago com o dinheiro do povo para ﬁlmar
aquilo que não precisava. Se quisesse, teria pedido licença: pode ﬁlmar? Porque os encontros são abertos,
qualquer pessoa pode participar.
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E por último, encerrando a nossa caminhada,
chegamos a Abel Figueiredo, no domingo, às 16 horas
– domingo, quando as pessoas querem estar juntas
com seus familiares, no seu lazer. Estivemos também
na Câmara de Vereadores, totalmente lotada. Estava
acontecendo nesse horário a ﬁnal do campeonato
paraense, entre o Paysandu e o Águia. O Águia é um
time daquela região, lá do sul do Pará. Estavam disputando.
Então, quero parabenizar o Paysandu, que se
sagrou bicampeão.
E quero parabenizar o Águia, porque, time do interior, mostrou valor, ﬁbra, para chegar até a ﬁnal do
campeonato e é vice-campeão do Estado do Pará. É
a primeira vez em que um time do interior chega a ser
vice-campeão do Pará. Então, um abraço a todos os
amigos que levaram o Águia até essa posição.
Quero mandar um abraço às pessoas que estiveram conosco em Abel Figueiredo: o ex-Prefeito Dativo;
o ex-Prefeito Silva Neto; a ex-Prefeita de Bom Jesus,
Luciene; o ex-Vice-Prefeito de Abel, Adilson; o ex-Deputado Antunes; a Cristina, Presidente do PSDB de
Rondon; o Carlinhos, Presidente da Câmara de Abel;
o Vereador Evandro; o Vereador Nailson; o Vereador
Preto; o Vereador Luizão; o Jurandir, Presidente do
PSDB de São Domingos do Araguaia; o Vereador Edvan da Van, de Rondon; o Ivan, suplente de Vereador,
Presidente do PV de Rondon; o Professor Ednaldo,
Presidente do PV de Abel.
Finalmente, Presidente Roberto Cavalcanti: dez
municípios! Dez municípios! Devemos ter rodado, seguramente, mais 1,5 mil quilômetros. Mas não cansamos.
Não cansamos, porque temos a certeza absoluta de
que, nessa caminhada cívica, indo a todos os municípios... Já fomos a quase 80 municípios. E, até 30 de
junho, vamos chegar aos 100. Não iremos aos 143,
porque não dará tempo. Mas iremos aos 143 durante
a campanha política, depois das convenções, a partir
de 5 de julho. Mas teremos as informações daqueles
municípios aos quais não formos, que também estarão contemplados no programa de governo que será
assumido durante a campanha eleitoral.
Senador Mão Santa, mando um abraço aqui de
um companheiro seu, um companheiro seu lá de... Ele
disse: “Mande um abraço para o Senador Mão Santa!”
Já lhe digo aqui...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Senador Flexa. Senador Flexa, realmente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então,
terminando, só quero dizer que vamos continuar, todos os ﬁnais de semana. E, em todas as terças-feiras,
estarei aqui, para relatar, enviar um abraço a todos os
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nossos amigos que nos acompanham, porque o povo
do Pará, por inteiro, está conosco, para tirar o Pará
do vermelho.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o
Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Como Líder, chamarei o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, registro aqui, com muita alegria, o
fato de o jovem, conterrâneo meu, Raphael Grosso
Filho, de 16 anos, ﬁlho de Raphael Grosso e Daniele
Grosso, neto de meus amigos Jorge e Flávia Grosso
e de Lourivaldo Rodrigues e Suky Ramalho, ter sido
convidado para desempenhar o papel de jovem embaixador pelo Congresso americano. É um programa
muito estimulante para a juventude. Raphael embarcará
para Washington no dia 27 de julho próximo, representando o Amazonas, obviamente, e, de certa forma, o
País como um todo.
Requeiro, Sr. Presidente, um voto de pesar pelo
falecimento, em Jutaí, no Amazonas, do empresário
Pedro Costa de Souza, pai do prefeito do Município,
Asclepíades Costa de Souza, 83 anos, ﬁgura muito
querida. Fui com minha esposa à missa de sétimo dia
dele, foi realmente muito tocante.
Requeiro voto de aplauso ao povo de Barreirinha,
no Amazonas, pelo transcurso do 129º aniversário do
Município. Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e ouvido o Plenário, requeiro seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso ao povo de Barreirinha, no Amazonas, pelo transcurso de seu aniversário
de criação. Requeiro ainda que desse voto de aplauso
sejam cientiﬁcados o Prefeito Mecias Pereira Batista
e, por seu intermédio, o Vice-Prefeito e o Presidente
da Câmara Municipal.
Localizado no coração do Amazonas, Barreirinha
é um dos mais prósperos Municípios do meu Estado,
hoje sob a administração de Mecias Pereira Batista,
um dos dois primeiros indígenas eleitos pelo voto, no
pleito de 2008.
Atualmente com 30 mil habitantes, é a terra natal do escritor Thiago de Mello, intelectual reconhecido
como um dos maiores poetas contemporâneos, ele que
é dono de versos identiﬁcados com a simplicidade da
terra – simplicidade, sim, mas de notável relevância
sobretudo para a Amazônia.
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O voto que ora requeiro é justa homenagem do
Senado Federal a esse próspero Município do meu
Estado.
Então, Sr. Presidente, é hora de aplaudir e abraçar
o povo de Barreirinha, linda terra amazonense, localizada no coração do Amazonas, que comemora 129
anos, sob o signo do progresso e de muitas conquistas.
Ali, como em São Gabriel da Cachoeira, o resultado
das eleições municipais últimas passou a ter especial
signiﬁcado para os povos indígenas do Amazonas. É
que, pela primeira vez, na história das eleições brasileiras, o eleitorado escolheu cidadãos indígenas para
prefeitos. Em Barreirinha, esse fenômeno resultou na
eleição de Mecias Pereira Batista, índio da etnia sateré
mawé, com 33,1% dos votos em jogo.
Era do meu desejo estar presente, hoje, no Município, mas, nesta impossibilidade motivada pelas relevantes votações no Senado, ali comparecerá, a meu
pedido, como meu representante, o Dr. Francisco Tussolini. Médico e ﬁgura de grande prestígio na região, o Dr.
Tussolini é apaixonado pela cidade. Eu também sou e,
sempre que posso, visito-a, para acompanhar de perto
o trabalho desenvolvido pelos seus habitantes.
Hoje Barreirinha tem 30 mil habitantes, entre
eles, um extraordinário ariramba, Thiago de Mello, um
dos mais respeitáveis intelectuais brasileiros. Thiago é
apontado nas enciclopédias como um poeta brasileiro,
e seus versos despertam atenção pelo foco direcionado
aos valores simples da natureza humana, como, entre
outros, seus conhecidos Estatutos do homem.
Os versos de Thiago o identiﬁcam como intelectual
engajado na luta pelos direitos humanos. Seu amor à
Amazônia tornou-o morador permanente de sua terra
natal, a Barreirinha que hoje saúdo pelos seus quase
130 anos de existência.
Peço, ainda, Sr. Presidente, vênia, para fazer um
registro que não tomará muito tempo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com
a mais profunda indignação que li notícia de que, no
plano estratégico da Petrobras para o período entre
2010 e 2014, não estariam previstos recursos para a
esperada e tão necessária modernização da reﬁnaria
Isaac Sabbá, a Reman, a Reﬁnaria de Manaus.
A estatal teria resolvido segurar os recursos que
seriam a ela destinados, para concentrá-los em duas
reﬁnarias do Nordeste. Nada contra essas reﬁnarias,
nada contra a prioridade que a Petrobras lhes queira
dar. O que não pode é garrotear uma unidade já em
tradicional funcionamento, importante não apenas
para o Amazonas, mas também para Estados vizinhos.
Direcionar recursos que lhes deveria caber a outras
obras é absurdo com o qual nós, amazonenses, não
nos conformaremos jamais.
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A bancada amazonense está mobilizada e unida em defesa da Reﬁnaria de Manaus. Assim como
os Estados produtores de petróleo não querem abrir
mão dos royalties do Pré-Sal, nós não abriremos mão
da Reman, justo no momento em que Urucu está em
plena produção petrolífera e em que o gás, mais hora
menos hora, chegará a Manaus.
Não exagero, ao falar no risco de garrote contra ela, porque, se for interrompido seu processo de
modernização – já em curso –, ela, segundo técnicos
da empresa irá aos poucos tornando-se obsoleta, podendo transformar-se em simples terminal de carga.
Não terá como atender, por exemplo, as crescentes
exigências da legislação ambiental. Ela, aliás, já não
consegue produzir o que se chama de diesel limpo.
Seu diesel sai com 1,8 mil partículas de enxofre por
milímetro (PPMs), enquanto, em outras reﬁnarias, ele
está saindo com 50 partículas de enxofre por milímetro
(50 PPMs). O diesel com excesso de enxofre é considerado uma das principais causas de câncer e, em
breve, não será mais aceito em lugar algum.
Transformada a reﬁnaria em simples terminal de
descarga, os Estados do Amazonas, Acre, Amapá,
Pará, Rondônia e Roraima acabariam virando dependentes do fornecimento de combustíveis procedentes da Venezuela e do Peru, até que a Reﬁnaria do
Maranhão entrasse em operação – o que só deverá
ocorrer em 2013.
A modernização da reﬁnaria de Manaus, portanto, é de importância máxima, até porque sua obsolescência acarretaria também queda na arrecadação do
Estado, 25% a menos de ICMS, por ano.
É lógico, então, que não aceitaremos retrocessos.
Cobro e exijo esclarecimentos da Diretoria da Petrobras
e espero que ela nos ouça, a nós, amazonenses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o Sr. Roberto Cavalcanti, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Arthur Virgílio, que representa o
Estado do Amazonas, o PSDB, e é o maior Líder das
forças oposicionistas do Brasil.
Está ouvindo, Senador Arthur Virgílio? José Serra
tem muito... Olha, V. Exª é credor, Senador Arthur Virgílio; V. Exª é credor. O candidato a Presidente José Serra
é devedor. Se ele está nessa situação hoje, é porque V.
Exª estoicamente, como aqueles trezentos espartanos,
garantiu as forças oposicionistas deste País.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Fora do
microfone.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Senador
Mão Santa.
Faleceu, no domingo, um grande amigo nosso,
empresário do Município de Ananideua, o Sr. Antônio
Danúbio. Então, eu requeiro, nos termos dos artigos
218 e 221 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário,
que seja consignado nos Anais do Senado voto de
pesar pelo falecimento do empresário paraense Sr.
Antônio Danúbio.
Requeiro ainda a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento, apresentação de condolências à família, comunicação deste voto à Câmara de
Vereadores de Ananideua, comunicação deste voto ao
Prefeito de Ananindeua e ao Sindicato das Empresas
de Material de Construção, à Associação Empresarial
de Ananindeua, à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Pará.
O nosso amigo Antônio Danúbio faleceu jovem,
Senador Valter, 48 anos, num acidente. Ele era proprietário da Distribuidora São Paulo e o atual Presidente
do Sindicato do Comércio de Materiais de Construção.
Foi Diretor-Secretário da Associação Empresarial de
Ananindeua, já tendo sido seu Presidente, e DiretorTesoureiro da Faciapa, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Pará.
É, sem sombra de dúvida, uma perda muito grande para o Pará, para Ananindeua e para seus amigos.
Perdemos um grande líder empresarial. Só nos resta
pedir a Deus paz à sua alma e que amenize a dor e a
saudade que, neste doloroso momento, atinge os corações de seus familiares.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que foi protocolado
na Secretaria-Geral da Mesa recurso no sentido da
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei na Câmara
nº 286, de 2009 (nº 6.746, de 2006, na Casa de origem, do Deputado Júlio Redecker), que dispõe sobre
os aspectos trabalhista, previdenciário e tributário das
quantias espontaneamente pagas pelas empresas a
seus empregados a título de prêmio por desempenho;
altera a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
No entanto, o referido recurso deixa de ser lido
por não conter o número de subscritores mínimo, previsto no § 4º do art. 91 do Regimento Interno, tendo
em vista a retirada de assinatura.
Portanto, tendo sido aprovado terminativamente
pela Comissão competente, o Projeto vai à sanção.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Chamamos à tribuna o Senador Valter Pereira, do
PMDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna para fazer apenas um registro, que acho que é
relevante para todo o setor produtivo rural do nosso
País. O Governo anunciou ontem, com todo aquele
ruído de estilo, a liberação de R$116 bilhões para ﬁnanciar a safra 2010/2011. O valor corresponde a 7,4%
a mais do que aquele que foi disponibilizado para a
safra anterior.
Sempre que aumenta a oferta de crédito, crescem
também as expectativas do setor produtivo. De sorte
que o registro dessa notícia é relevante para toda a
agricultura, seja ela agricultura empresarial, seja agricultura familiar.
Embora signiﬁcativo, o aumento da oferta da dinheiro não traduz a garantia de que o volume anunciado nesse oitavo plano de safra do Governo Lula seja
compatível com a demanda do setor. As necessidades
anunciadas pelos produtores são muito maiores. Todavia, é de se comemorar o incremento que houve e
é resultado de um esforço muito grande do atual Ministro dessa Pasta.
Outro problema que merece realce é a distância
que separa as metas de ﬁnanciamento daquilo que efetivamente acaba acontecendo. Na maioria das vezes,
as instituições não estão preparadas para lidar com os
ﬁnanciamentos destinados à agricultura.
O Presidente do Conselho Nacional do Café,
Gilson Ximenes, deu uma declaração à imprensa no
sentido de que, até este momento, não chegou um
centavo sequer para a estocagem da colheita. “A safra
começou em maio, e estamos numa situação difícil” –
disse o produtor.
Tem sido recorrente a reclamação de diﬁculdades
na conclusão de contratos de ﬁnanciamento agrícola e
na liberação dos recursos correspondentes. Em muitos
casos, são as excessivas exigências de garantias reais.
As limitações na cobertura do seguro rural e a remuneração das operações destinadas a custeio acabam
inibindo a expansão do setor.
Veja, Sr. Presidente, que, em média, a taxa de
juros cobrada no setor ultrapassa a casa dos 6% –
geralmente são 6,75% –, isso quando se discute internamente. Até alguns segmentos entendem que é
uma remuneração baixa, civilizada. No entanto, se nós
cotejarmos com a cobrança de juros no mercado inter-
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nacional, nós vamos ver que esta taxa é muito além,
muito mais alta do que aquela que efetivamente deve
regular toda atividade econômica, especialmente aquela
que deveria ser subsidiada, que é a agricultura.
Ademais, existem ainda diﬁculdades burocráticas
criadas pelo próprio sistema ﬁnanceiro, como já disse
anteriormente, em razão do despreparo ou especialmente porque o sistema ﬁnanceiro não oﬁcial ou o
sistema ﬁnanceiro privado não tem na agricultura um
foco relevante diante das demais linhas de crédito com
as quais opera. Tudo isso acaba diﬁcultando a contratação de ﬁnanciamentos.
Por outro lado, os dramas do setor não se restringem a essas questões. Há problemas estruturais,
como é a deﬁciência crônica na logística e na infraestrutura utilizada para escoamento da produção. E essa
deﬁciência compromete não só preços – a competição
torna-se desigual – como também eleva o custo Brasil
e conﬁsca rendas do produtor.
Hoje um dos problemas mais graves da agricultura, seja empresarial – o chama agronegócio –, seja
agricultura familiar é exatamente a perda de renda.
Existem ainda algumas questões cruciais, como,
por exemplo, a incapacidade de armazenagem, o sistema de silagem. O sistema de armazenagem no País
é extremamente precário, deﬁciente e isso tem colocado também uma pá de cal no desenvolvimento da
agricultura do nosso País.
Então, no momento em que se somam a deﬁciência de armazenagem e as condições precárias
das nossas rodovias, isso tudo leva o produtor a uma
perda de renda, ao encarecimento do seu produto, a
uma perda de competitividade que muitas vezes o desestimulam a seguir nessa atividade.
Inquestionavelmente, temos que reconhecer como
meritório o esforço do Governo com relação à oferta
de crédito, particularmente do Ministro Wagner Rossi, que se empenhou decisivamente e decididamente
para aumentar essa oferta.
Mas, nesse plano, ganham relevo outras questões.
Por exemplo, uma proposta para criação do Programa
da Agricultura de Baixo Carbono. Para esse ﬁm, serão
disponibilizados cerca de R$2 bilhões, recurso que será
destinado a ﬁnanciar tecnologias na lavoura, mas com
o objetivo especíﬁco de reduzir a emissão de gases de
efeito estufa, como o sistema de integração lavourapecuária-ﬂoresta. Segundo o Ministro da Agricultura,
Wagner Rossi, ao todo serão aplicados cerca de R$3
bilhões para estimular a sustentabilidade por meio de
práticas agronômicas que preservem o meio ambiente
e aumentem a produtividade. Está aí um viés importante para preservar o meio ambiente e para assegurar a sustentabilidade. É preciso não só a repressão,
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as restrições, é preciso que se dê incentivo, e isso foi
anunciado neste Plano Safra Agrícola.
O setor rural, efetivamente, não busca privilégios,
quer condições que lhe permitam produzir em igualdade
com outros países que estão no mercado internacional
e que enfrentam as mesmas vicissitudes com que a
agricultura brasileira também se depara, mas que têm
a compensação e têm os incentivos para fazê-lo.
Então, este registro que fazemos é um registro
no sentido de reconhecer o esforço que o Governo
está fazendo, especialmente o papel que está sendo
cumprido pelo novo Ministro Wagner Rossi, que está
à frente dessa importante Pasta para economia do
nosso País.
Era o nosso registro, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Valter Pereira, que representa o
PMDB do Estado do Mato Grosso do Sul.
Há oradores inscritos. O próximo orador inscrito
é o Senador Roberto Cavalcanti, que representa o Estado da Paraíba e o PRB, Partido do Vice-Presidente
José Alencar.
Ele, empresário vitorioso da política e Senador
da República atuante.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço as palavras.
Estou levando aqui para assistir em casa o DVD
de V. Exª que muito gentilmente me foi ofertado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Arthur Virgílio é o ator principal. Você vai vê-lo no DVD
que o marqueteiro fez.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao iniciar
meu pronunciamento na noite de hoje, quero cumprimentar as Lideranças desta Casa, especialmente os
Líderes do Governo, da Oposição e do meu partido,
o PRB, pela construção dos acordos que vão permitir
a votação dos Itens 1 e 2 (marco regulatório e fundo
social) nesta semana, e a oferta de um tempo maior
para a delicada questão da partilha dos royalties.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já estive
nesta tribuna em outras oportunidades para tratar do
tema que agora reconduzo aos debates, por entender
que, subjacente aos acordos construídos, a destinação
dos royalties oriundos da exploração do pré-sal deve
continuar balizando as discussões para que, desta
forma, possamos construir, neste plenário, o amadurecimento das condições que resultarão na aprovação
do PLC nº 16, de 2010.
Retorno ao tema por considerar que muito tem
sido dito a respeito da distribuição das riquezas advindas dessa exploração, mas, em nenhum momento, ob-
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servei debates no sentido de garantir nossa soberania
naquela área, bem como de salvaguardar a vida dos
trabalhadores que vão operar os navios e plataformas
ali instaladas.
Segundo alguns estudos, as reservas totais do
pré-sal podem chegar a 100 bilhões de barris equivalente de petróleo (BEP), o que levaria o Brasil a ocupar
uma posição entre os dez países com maiores reservas de petróleo.
Esse fato, se, por um lado, é ótimo, pois permitirá
ao País e ao povo brasileiro desfrutarem de um futuro
mais promissor, por outro, deve ser objeto de análise
quanto aos riscos envolvidos nesse processo.
Com parcela do desenvolvimento do País baseada nos recursos provenientes do pré-sal, é importante
considerarmos que qualquer ocorrência que venha afetar ou impedir a operação das plataformas localizadas
naquela região ou dos navios que estiverem sendo
empregados no transporte dos produtos ali extraídos
causará sensível impacto na economia do País.
Dessa forma, trago alguns questionamentos sobre os quais devemos reﬂetir.
Até que ponto a exploração das riquezas do présal poderá vir a incomodar outros países ou organismos, uma vez que poderemos passar a inﬂuenciar os
preços internacionais do petróleo e do gás?
O que faremos, por exemplo, em uma situação de
crise ou conﬂito, caso venhamos a ser impedidos de extrair ou transportar os produtos da área do pré-sal?
Ou, ainda, caso tenham início ações de pirataria ou terrorismo contra nossas plataformas e navios,
como as que temos observado em outras partes do
mundo?
Para que tenhamos capacidade de desencorajar
ou enfrentar essas ameaças, é necessário que a Marinha do Brasil, a quem caberá a ﬁscalização e a proteção das áreas de produção, esteja adequadamente
equipada para operar naquela região.
No pré-sal, há campos de produção localizados a
cerca de 200 milhas náuticas da costa brasileira. Para
que se tenha uma ideia da distância, é praticamente
a mesma que separa o arquipélago de Fernando de
Noronha da costa do Nordeste brasileiro.
Assim, é óbvio imaginarmos que os navios da
Marinha que realizarão a ﬁscalização e a proteção
daquela área devem possuir características diferentes
das dos que atualmente executam essas ações na área
da Bacia de Campos, a qual se localiza a cerca de 50
milhas náuticas da costa do Rio de Janeiro, aproximadamente um quarto da distância até o pré-sal.
O outro aspecto que trago ao debate diz respeito
à salvaguarda da vida dos trabalhadores que estarão
operando essas plataformas e os navios petroleiros e
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gaseiros. Conforme mencionei antes, a distância dos
campos do pré-sal à costa brasileira é semelhante à
distância entre Fernando de Noronha e a costa do Nordeste. Nesse caso, eu não poderia deixar de relembrar
a participação da Marinha nas buscas aos destroços
e aos desaparecidos no acidente ocorrido, em 2009,
com o voo 447 da Air France, próximo a Fernando de
Noronha. E faço aqui um breve parêntese, em meu discurso, para prestar minha solidariedade aos familiares
das vítimas desse triste acidente. Naquela ocasião,
tivemos um claro exemplo da importância dos navios
da Marinha, os quais foram imprescindíveis para que
se pudesse chegar à área do acidente e realizar as
buscas e os resgates necessários.
E mais uma vez, trago alguns questionamentos
sobre os quais devemos reﬂetir.
Como prestaremos o socorro e o resgate às vítimas em caso de um acidente grave em uma das plataformas ou nos navios?
Como resgataremos os tripulantes de uma das
plataformas em uma situação crítica, como, por exemplo, a que culminou com o afundamento da P-36 em
2001?
Como chegaremos às plataformas caso as condições atmosféricas não permitam a operação de aeronaves ou o número de vítimas seja maior que a capacidade de transporte por meios aéreos?
Nesse contexto, relembro que, no caso de ocorrerem acidentes de grandes proporções na área do présal, também caberá à Marinha a responsabilidade de
efetuar as ações de resgate e socorro às vítimas.
Dessa forma, novamente, mostra-se necessário
que a Marinha do Brasil esteja adequadamente equipada para operar naquela região.
No que diz respeito ao pré-sal, a Marinha, por
meio de seu Programa de Reaparelhamento, já prevê
a incorporação de navios capazes de atuar naquela
área; entretanto, para que isso se torne realidade, é
necessário que haja o adequado provimento de recursos ﬁnanceiros.
Atualmente, a Lei nº 9.478, de 1997, em seu art.
49, já estabelece um percentual deﬁnido dos royalties que serão destinados à Marinha para atender
aos encargos de ﬁscalização e proteção das áreas
de produção.
No entanto, nas proposições que atualmente tramitam nesta Casa, o percentual dos royalties destinados à Marinha é nulo ou indeﬁnido, o que, de certa
forma, demonstra que os aspectos que hoje trago a
esta tribuna ﬁcaram, até então, à margem das discussões sobre a distribuição dos recursos advindos da
exploração do pré-sal.

Quarta-feira 9

423

27033

Conto, portanto, com a sensibilidade dos Senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Edison Lobão,
Paulo Paim, Ideli Salvatti, Renato Casagrande e Flexa Ribeiro, Relatores dos PLCs nºs 7 e 16, de 2010,
Itens 1 e 3 da pauta de hoje, para que juntos possamos
equacionar, da melhor maneira possível, os problemas
levantados por mim na tarde e noite de hoje e que são
vitais para a Marinha do Brasil.
Ressalto, ainda, que a destinação de parte destes
recursos à Marinha não é uma questão de Governo,
mas, sim, de Estado. E, portanto, conclamo a sociedade e os Srs. Senadores a reﬂetirem a respeito da
necessidade de ﬁxação de uma parcela dos royalties
do pré-sal a ser destinada à Marinha do Brasil, parcela
essa que possibilite a incorporação de navios adequados para atuar naquela área de operação.
Assim, considero que tão importante quanto a
deﬁnição do marco regulatório do pré-sal e criação
do fundo social é, também, incluirmos no debate a
parcela que destinaremos para garantir a exploração
dessas riquezas e a salvaguarda dos brasileiros que
lá estarão trabalhando.
Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª no sentido de que possamos em conjunto reﬂetir para que não
deixemos o País exposto a uma não atuação defensiva,
a uma não atuação preventiva, visando permitir que a
Marinha do Brasil esteja realmente equipada. E, para
que aquela Força esteja realmente equipada, sem dúvida, terá de haver destinação de recursos consistentes
para que ela cumpra o seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora o último orador inscrito, Senador
Jorge Yanai, que representa o Mato Grosso.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nessas últimas três décadas, o Centro-Oeste se tornou uma das mais produtivas
áreas agrícolas do Brasil. A conquista do cerrado para
a agricultura foi uma verdadeira revolução, por haver
provado que este imenso território poderia tornar-se
um celeiro para o Brasil e para o mundo.
Temos a mais alta produtividade do mundo na
cultura da soja, uma commodity demandada pelo
mundo para a alimentação de rebanhos e também
para o consumo humano. Poderíamos produzir ainda
mais, se não estivéssemos limitados pelo gargalo da
infraestrutura de transportes que não acompanhou a
evolução da economia regional.
De fato, o Centro-Oeste encontra-se afastado do
litoral e depende, para o escoamento de sua produção,
da existência de uma malha multimodal de transportes que ofereça opções para o transporte dos granéis
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agrícolas e dos produtos da agroindústria aos portos
oceânicos via, por excelência, da exportação.
Porém, a infraestrutura tem sido um dos setores
do planejamento do Estado mais desprezados desde a
entrada de 1990. Dados do Ministério dos Transportes
mostram claramente que, de 1991 para esta data, os
investimentos anuais em infraestrutura dos transportes
nunca ultrapassaram o 0,3% do PIB, tendo mesmo ﬁcado, na grande maioria dos anos, abaixo de 0,2%.
Quando comparamos esses valores aos níveis
de investimento da década de 1970, quando a média estava em torno de 1,6%, tendo sido observados
valores acima de 1,8% do PIB, em 1975/1976, é que
podemos avaliar o signiﬁcado desse descaso como
um dos principais fatores da competitividade internacional de um país.
Mesmo nos anos da década de 1980, marcados
pela crise da dívida, a média de investimentos em infraestrutura de transportes andou em torno de 0,8%
do PIB. Desde então, conseguimos como Nação, com
grande sacrifício, estabilizar nossa moeda, retomar o
crescimento econômico, investir na produção e inserir o Brasil entre os maiores produtores de grãos do
mundo.
Criamos muitos milhares de novos postos de
trabalho, melhorando a vida dos trabalhadores e das
famílias brasileiras. Barateamos o custo dos alimentos
básicos. Mas, infelizmente, ainda não podemos fazer
essa produção chegar a preços melhores à mesa dos
brasileiros nem aos mercados internacionais, porque
as perdas no transporte, com o tempo dilatado de viagem e o risco de acidentes, encarecem muito os nossos
produtos. Está mais do que na hora de inverter essa
tendência de vinte anos de estagnação e investir em
infraestrutura de transportes.
Não se pode dizer que o País, e a Região Centro-Oeste em especial, não tem potencialidades inaproveitadas. A malha hidrográﬁca da Amazônia, que
tem as suas cabeceiras em nossa região, poderia ser
a porta de exportação para os produtos agroindustriais mato-grossenses a partir de investimentos em
retiﬁcação, regularização dos nossos grandes rios,
tornando-os hidrovias de grande capacidade. Não
podemos nos esquecer de que o transporte hidroviário, quando disponível, é o de mais baixo custo por
tonelada-quilômetro.
Também temos casos extremos na modalidade
ferroviária, abandonada nos anos de 1960 e quase
esquecida. O pior exemplo é o da Ferrovia Norte-Sul,
obra prometida, nunca terminada, que, pronta, serviria
de mais um escoadouro para a produção da região do
Centro-Oeste.
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Mas a modalidade em que o descaso se apresenta mais agudo é, sem dúvida, o das rodovias. O
pior que um dia os dirigentes deste País decidiram que
esta seria a principal modalidade de ligação interna.
Fizeram uma malha até extensa, mas a abandonaram
sem manutenção, resultado é a condição de miséria
em que se encontra o pavimento da maior parte dos
eixos rodoviários do nosso País. A buraqueira sacriﬁca veículos, motoristas, provoca acidentes, atrasa o
transporte e, ao ﬁnal, faz elevar o custo do produto no
porto ou até a porta do consumidor.
E, é evidente, não é somente no escoamento da
produção que a infraestrutura de transportes reduz
a competitividade da agricultura brasileira. Também
no transporte dos insumos agrícolas às unidades de
produção, a falta de uma boa rede de transportes prejudica os produtores, diﬁculta a inovação tecnológica
pela introdução de novas máquinas e acaba por causar
redução nos investimentos produtivos.
Não penso, porém, que ao Governo caiba construir toda a infraestrutura de transportes nem administrála. Ao contrário. Sua obrigação é a de favorecer investimentos privados no setor, criando as condições para
que grandes empreendedores decidam por construir
essas vias em troca da concessão de longo prazo de
sua exploração. O Governo tem, sim, de regular esse
mercado, sem favorecimento nem extorsão tributária.
O fato de os investimentos em infraestrutura de
transportes seguirem nos níveis baixos é um indicativo de
que o Governo não está facilitando a vida dos empresários
interessados em explorar esse setor. É preciso oferecer
mais trechos em licitações, com condições atraentes,
ser mais ousado, porque a iniciativa privada saberá responder ao desaﬁo se lhe for dada a oportunidade. Todos
sabemos o quanto os produtores necessitam das vias
de transportes e que estão dispostos a pagar pedágio,
que, em vias de qualidade, é de custo muito inferior ao
de rodar por estradas em más condições.
Esperemos que o novo Governo que será eleito
em outubro tenha a consciência da urgência de se voltar
a investir em todas as modalidades de transporte de
carga no País e também na modernização de nossos
portos oceânicos.
Sim, porque os portos, sempre congestionados,
são outro fator de redução de competitividade da produção nacional de grãos e dos produtos do agronegócio.
Para se tornar um país mais rico e justo, o Brasil
precisa desatar o nó da infraestrutura de transporte.
Considero, Sr. Presidente, que, em se tratando
de modais de transporte, sem dúvida alguma, ainda é
o hidroviário o modal a ser escolhido.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2010
Altera o Código de Processo Penal,
para assegurar prioridade no julgamento
de crimes de homicídio praticados contra
jornalistas em razão de sua proﬁssão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 429 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 429. ..............................................
I – os acusados presos e os processos
relativos a homicídios praticados contra jornalistas em razão de sua proﬁssão;
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Entendemos que o Tribunal do Júri deve conferir
prioridade aos julgamentos dos crimes de homicídio praticados contra jornalistas em razão de sua proﬁssão.
Cumpre-nos registrar que a presente iniciativa nasceu em Seminário recentemente organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/Rio,
onde foram discutidas diversas propostas para evitar a
impunidade nos crimes contra a imprensa. No evento, a
Dra. Janice Ascari, Procuradora Regional da República
do Ministério Público Federal de São Paulo, sugeriu a
formulação e a aprovação de projeto de lei que classiﬁque como prioritários os julgamentos de assassinatos
contra jornalistas, conforme noticia matéria publicada na
Folha de S.Paulo do dia 19 de maio de 2010.
A proposta consiste, pois, em alterar a redação
do inciso I do art. 429 do Código de Processo Penal,
que estabelece critérios de preferência na organização da pauta de julgamentos do Tribunal do Júri, para
incluir os homicídios praticados contra jornalistas em
razão de sua proﬁssão.
A liberdade de imprensa deve ser compreendida
como uma condição essencial da democracia, consoante o disposto no art. 5º, IV, IX e XIV, da Constituição
Federal. Nesse sentido, cabe à lei processual penal
adotar mecanismos e procedimentos condizentes com
esse valor primordial dos regimes democráticos.
A organização Repórteres Sem Fronteira (Reporters Without Borders) acompanha permanentemente o
número de atentados à liberdade de imprensa em todo

Quarta-feira 9

425

27035

o mundo. Para se ter uma ideia, em 2010 já foram registrados 12 assassinatos de jornalistas e 163 prisões.
No Brasil, devemos sempre recordar o brutal assassinato do jornalista Tim Lopes, morto no dia 2 de
junho de 2002 por traﬁcantes do Complexo do Alemão,
quando investigava denúncias de exploração sexual no
baile funk da favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O
caso gerou uma grande comoção social e se transformou, desde então, no grande marco em defesa da integridade e liberdade crítica do trabalho jornalístico.
Conclamamos, pois, nossos ilustres Pares a aprovarem o presente projeto de lei, que representa um singelo, mas importante passo na reaﬁrmação da liberdade
de imprensa. – Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Texto compilado
Vide Lei nº 11.719, de 2008
Código de Processo Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
Seção VI
Da Organização da Pauta
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
I – os acusados presos; (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)
II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão; (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)
III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. (Incluído pela Lei nº 11.689,
de 2008)
§ 1o Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será aﬁxada na porta
do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a
serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.689,
de 2008)
§ 2o O juiz presidente reservará datas na mesma
reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Título II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, cientíﬁca e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2010
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
no Município de Canguaretama.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (Instituto Federal) do Rio Grande do Norte,
no Município de Canguaretama.
Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º, o Poder Executivo ﬁca autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções
gratiﬁcadas necessárias ao funcionamento do
campus;
II – dispor sobre a organização, as competências, as atribuições, a denominação das
unidades e dos cargos, suas especiﬁcações e
funções, bem como sobre o processo de implantação e de funcionamento do campus;
III – lotar, no campus, os servidores
necessários ao seu funcionamento, mediante a criação de cargos, e a transferência e
transformação de cargos efetivos vagos dos
quadros de pessoal dos órgãos e entidades
da administração federal direta, autárquica e
fundacional.
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Art. 3º O campus a que se refere esta Lei oferecerá cursos de formação e qualiﬁcação de proﬁssionais de educação superior, básica e proﬁssional,
observadas as necessidades socioeconômicas e de
desenvolvimento tecnológico do Município e região, do
Estado do Rio Grande do Norte e do País.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A educação proﬁssional e tecnológica tem-se
mostrado estratégica para a atração de investimentos
de empresas intensivas em tecnologia. Em nível local,
ela pode contribuir para a redução de desigualdades
sociais, ante a melhor distribuição de oportunidades
educacionais e de preparação para o mercado de trabalho. A par disso, a modalidade tem merecido crescente atenção do governo e da sociedade.
No caso brasileiro, essa preocupação se faz sentir
no expressivo aumento de vagas programadas para o
ano de 2010. Conquanto não se tenha como negar o
alento dessa nova percepção e tratamento, sobretudo
no nível da União − cuja rede de escolas se encontrava
estagnada desde os primeiros anos da década de 1990
−, o incremento que ora se dá não é suﬁciente para
cobrir o déﬁcit de oferta de mais de uma década.
Com efeito, entendemos que o País não deve
medir esforços para garantir acesso à qualiﬁcação
dos estudantes brasileiros. E isso não apenas para
diminuir o atraso a que foi submetido. É preciso fazer
avançá-lo, de maneira criativa e proativa em relação
às transformações do setor produtivo. Mas para que os
frutos desse processo sejam bem distribuídos, impõese, como medida emergencial, a descentralização de
oportunidades de proﬁssionalização.
É por defender essa ideia e acreditar que seja
profícua em resultados signiﬁcativos no combate às
desigualdades que estamos sugerindo ao Poder Executivo que instale campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
no Município de Canguaretama.
Com mais de 30 mil habitantes, Canguaretama
possui 245 km² de território. Na economia, o município tem sua força no setor de serviços, por ser polo
turístico de reconhecida importância. Possui participações menores na indústria e na pecuária, setores que
carecem de atenção.
A despeito de toda expressão econômica e de
sua localização estratégica, a 73 km da capital, na
proximidade de diversas cidades ligadas ao plantio
da cana-de-açúcar, e de uma riqueza cultural importante no conjunto do Estado, os canguaretamenses
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remanescem na periferia da capital, com indicadores
sociais desfavoráveis.
A par disso, e tendo em conta que as oportunidades educativas oferecidas pelo Instituto Federal do
Rio Grande do Norte se mostram, até aqui, deveras
restritas à cidade de Natal, Mossoró e a alguns centros urbanos do Estado, e, ainda assim, não necessariamente vinculadas às peculiaridades econômicas
locais, é que vislumbramos a relevância da presença
dessa instituição no Município de Canguaretama. Além
da vocação para as mencionadas áreas, a escola poderá impulsionar atividades de grande potencial como
a pesca, o turismo ecológico e a cerâmica artística,
atendendo as regiões do litoral sul do Estado.
Desse modo, tendo em conta a importância do
projeto para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte e sua pertinência em face do atual projeto
federal de expansão da educação proﬁssional e tecnológica, conclamo o apoio dos Senadores e Senadoras
à sua aprovação. – Senadora Rosalba Ciarlini.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2010
Institui a Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN, disciplina o
regime do sistema ﬁnanceiro e bancário e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Capítulo I
Das Atribuições e da Organização
Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN, autarquia sob regime
especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com
sede e foro no Distrito Federa e prazo de duração indeterminado.
Art. 2º A Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN tem por ﬁnalidade regular e ﬁscalizar o
sistema ﬁnanceiro e bancário brasileiro, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
Art. 3º Além das atribuições previstas nos art.
10, IX, art. 11, VII e VIII, § 1º, da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964, que deixam de ser da competência do Banco Central do Brasil, compete à Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN
acompanhar o spread bancário e prevenir movimentos
especulativos.
Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições, a Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN deverá trabalhar em estreita colaboração
com o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valo-
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res Mobiliários e órgãos reguladores dos mercados
de seguros e previdência, além de outros que julgue
relevantes, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional.
Capítulo II
Das Receitas
Art. 4º Constituem receitas da Agência Nacional
de Finanças e Investimentos – ANFIN:
I – recursos oriundos da cobrança da
taxa de ﬁscalização sobre as instituições sob
sua jurisdição;
II – recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no Orçamento Fiscal da
União e seus créditos adicionais, transferências
e repasses que lhe forem conferidos;
III – produto da venda de publicações,
material técnico, dados e informações.
Parágrafo único. A tabela de valores da taxa de ﬁscalização será deﬁnida em regulamento expedido pela
Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN
e aprovado pelo Conselho Monetário Nacional.
Capítulo III
Da Organização
Art. 5º A Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN será dirigida por um Diretor-Geral e
quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão deﬁnidas no ato administrativo que aprovar
a estrutura organizacional da autarquia.
Art. 6º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão
nomeados pelo Presidente da República para cumprir
mandatos não coincidentes de quatro anos, submetidos
à prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal,
ressalvado o disposto no art. 10.
Parágrafo único. Os membros da Diretoria poderão ser destituídos pelo Presidente da República a
pedido ou mediante justiﬁcativa formal, submetida à
aprovação do Senado Federal.
Art. 7º Está impedida de exercer cargo de direção
na Agência Nacional de Finanças e Investimentos –
ANFIN a pessoa que mantiver os seguintes vínculos
com qualquer empresa submetida à sua jurisdição:
I – acionista ou sócio, da empresa, suas
controladas, controladora, coligadas ou subsidiárias;
II – membro do conselho de administração, ﬁscal ou de diretoria executiva;
III – empregado, mesmo com contrato
de trabalho suspenso, inclusive de empresas

428

27038

Quarta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção da Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN membro do conselho
ou diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados
no caput e de categoria proﬁssional de empregados
desses agentes.
Art. 8º A administração da Agência Nacional de
Finanças e Investimentos – ANFIN será objeto de contrato de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria
e o Ministério da Fazenda no prazo máximo de noventa
dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo uma
cópia do documento ser encaminhada para registro no
Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de
referência em auditoria operacional.
Art. 9º O ex-dirigente da Agência Nacional de Finanças e Investimentos – ANFIN continuará vinculado
à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício do
cargo, durante os quais estará impedido de prestar,
direta ou indiretamente, independentemente da forma
ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às
empresas sob sua jurisdição, inclusive controladas,
coligadas ou subsidiárias.
§ 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida
neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando serviço à Agência Nacional de Finanças e Investimentos
– ANFIN ou a qualquer outro órgão da administração
pública direta da União, em área atinente à sua qualiﬁcação proﬁssional, mediante remuneração equivalente
à do cargo de direção que exerceu.
§ 2º Incorre na prática de advocacia administrativa,
sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 321
do Código Penal, o ex-dirigente da Agência Nacional
de Finanças e Investimentos – ANFIN, inclusive por
renúncia de mandato, que descumprir o disposto no
caput deste artigo.
Capítulo IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 10. Na primeira gestão da autarquia, visando
implementar a transição para o sistema de mandatos
não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministério da Fazenda, e dois Diretores na
forma do disposto no art. 6º.
Parágrafo único. O Diretor-Geral e os dois Diretores indicados pelo Ministério da Fazenda serão nomeados pelo período de três anos.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
A reforma das instituições de regulação do sistema ﬁnanceiro é tema relevante e atual, especialmente
em face da recente e ainda não superada crise ﬁnanceira mundial desencadeada no mercado norte-americano de títulos subprime.
Desde sua eclosão, governos, organismos multilarerais, fóruns especiais e outras instituições têm se
debruçado sobre a tarefa de reformar os sistemas ﬁnanceiros nacionais, bem como a própria arquitetura do
sistema ﬁnanceiro em escala global, dada a crescente
e irreversível imbricação dos diversos mercados.
Neste momento, por exemplo, ainda repercute
a recém apresentada proposta do Presidente Barack
Obama para reestruturar o sistema ﬁnanceiro dos Estados Unidos, que inclui uma reformulação do arcabouço
regulatório, com a possível criação de uma nova “superagência” reguladora, consolidando ao menos parte da
complicada estrutura hoje vigente naquele país.
No Brasil, onde os efeitos da crise foram relativamente menos intensos e menos duradouros do que
em outras nações, esse debate não se instalou com a
mesma intensidade. Nem por isso ele é menos relevante. E nem é nova a idéia de se revisar e possivelmente
aprimorar o desempenho das funções hoje abarcadas
por diversas instituições, tais como o Banco Central
do Brasil (Bacen), a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc).
A presente proposição cria a Agência Nacional de
Finanças e Investimentos – ANFIN, órgão que se encarregará das funções de supervisão e ﬁscalização do
sistema ﬁnanceiro nacional hoje desempenhadas pelo
Banco Central do Brasil. Essa mudança fundamental
tem o intuito de dotar o País de instrumento capaz de
fortalecer a segurança do sistema.
Para tanto contamos com o apoio dos ilustres
Senadores. – Senador Marconi Perillo.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2010
Institui o Dia Nacional da Educação
Infantil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Educação Infantil, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de
agosto, em homenagem à Dra. Zilda Arns.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
São grandes as carências que cercam as crianças
brasileiras, não obstante o fato de que estas têm sido
alvo da atenção do Estado brasileiro, com políticas de
saúde e de educação. E tal cuidado, nas últimas décadas, teve como uma das principais responsáveis a
Dra. Zilda Arns, recentemente falecida no Haiti, vítima
do terremoto que abalou aquele país.
Por isso, a atuação da Dra. Zilda Arns – que se
revestia de verdadeiro caráter heróico – merece ser
vinculada perpetuamente às crianças, a quem sempre se dedicou. Assim sendo, propomos que, na data
de seu aniversário de nascimento, 25 de agosto, seja
instituído o Dia Nacional da Educação Infantil.
A “educação infantil” tem sido tópico especial das
políticas públicas nos últimos anos, graças ao esforço
legislativo nesse sentido. Primeiramente, o reconhecimento, pela Constituição Federal, a qual determina
que o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças com até 5 anos de idade (art.
208, inciso IV).
A Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por sua vez, reforça
esse papel, por exemplo, ao assegurar que o dever
do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública
de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do
dia em que completar 4 anos de idade (art. 4º, inciso
X). Para dar concretude a tal responsabilidade, a lei
incumbe aos Municípios oferecer a educação infantil
em creches e pré-escolas (art. 11, inciso V). Para que
não restem dúvidas da centralidade da “educação infantil”, esta se encontra prevista entre os níveis escolares obrigatórios (art. 21, inciso I). Por ﬁm, no art. 29
daquele dispositivo legal, está deﬁnido que “a educação
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança até 6
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade”.
Para que a criança passasse a receber tal atenção, a dedicação da Dra. Zilda Arns foi essencial. Primeiramente, pelo seu trabalho de médica, com atuação desde 1959, especialmente voltada à pediatria,
inicialmente no Hospital de Crianças Cezar Pernetta,
em Curitiba (PR), e posteriormente como diretora
de Saúde Materno-Infantil, da Secretaria de Saúde
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do Estado do Paraná. Diversas especializações e a
atuação em campanhas de prevenção a levaram ao
passo fundamental da defesa da saúde das crianças,
com a fundação, em 1983, da Pastoral da Criança, no
âmbito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).
Em três décadas de atuação, a Pastoral acompanhou aproximadamente dois milhões de gestantes
e crianças menores de 6 anos e 1,4 milhão de famílias pobres, em 4.063 municípios brasileiros. O trabalho, que conta com 260 mil voluntários, transmite fé
e vida, em forma de solidariedade e conhecimentos
sobre saúde, nutrição, educação e cidadania para as
comunidades mais pobres.
O trabalho da Dra. Zilda Arns mereceu reconhecimento mundial, na forma de prêmios como o Woodrow
Wilson, da Woodrow Wilson Fundation, em 2007;
o Opus Prize, da Opus Prize Foundation (EUA),
em 2006; Heroína da Saúde Pública das Américas
(OPAS/2002); 1º Prêmio Direitos Humanos (USP/2000);
Personalidade Brasileira de Destaque no Trabalho em
Prol da Saúde da Criança (Unicef/1988); Prêmio Humanitário (Lions Club Internacional/1997); Prêmio Internacional em Administração Sanitária (OPAS/ 1994).
Recebeu, ainda mais, os títulos de Doutor Honoris Causa de várias universidades: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Federal
do Paraná, Universidade do Extremo-Sul Catarinense
de Criciúma, Universidade Federal de Santa Catarina
e Universidade do Sul de Santa Catarina. Antes de
falecer, em plena atividade, a Dra. Zilda havia sido
reconhecida como Cidadã Honorária de 10 estados
e 35 municípios.
Entendemos que dedicar um dia à Educação
Infantil, em que sejam feitas homenagens à memória
da Dra. Zilda Arns, será uma maneira de aprofundar
o compromisso do Brasil com o bem-estar de nossas
crianças, traduzido em saúde e educação. – Senador
Cristovam Buarque.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após
sua publicação e distribuição em avulsos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 611, DE 2010
Nos termos do inciso IV, do art. 71, da Constituição Federal, requeiro seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ubiratan Aguiar – Presidente do Tribunal
de Contas da União – TCU a realização de auditoria
pelo Tribunal de Contas da União – TCU na Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO,
quanto ao montante dos recursos federais repassados
para investimentos no aeroporto Santa Genoveva de
Goiânia – Goiás, desde 2004 e a execução desses
investimentos.
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por fundamento a
preocupação deste parlamentar quanto ao montante
de recursos federais repassados para investimentos
e melhorias do Aeroporto Santa Genoveva desde
2004, uma vez que pesquisa divulgada pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, no dia 31
de maio de 2010, informa terem sido repassados para
a INFRAERO investir no Aeroporto Santa Genoveva
cerca de R$ 350 milhões.
Segundo o IPEA, Goiânia só ﬁca atrás dos aeroportos de Vitória (ES) e Santos Dumont (RJ), em termos de investimentos durante o período levantado na
pesquisa. No caso de Goiânia, o aeroporto sofre um
sério descaso, com poltronas daniﬁcadas, instalações
precárias e espaço físico para passageiros insuﬁciente,
entre outros problemas. – Senador Marconi Perillo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 612, DE 2010
Requeiro Voto de Aplauso ao ex-presidente da República e sociólogo Fernando Henrique Cardoso, pelo artigo “Política
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externa responsável”, publicado no Jornal
O Estado de S.Paulo, no dia 06 de junho de
2010.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, pelo artigo publicado no Jornal O Estado de
S.Paulo, intitulado “Política externa responsável”.
Justiﬁcação
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz
uma profunda análise sobre a credibilidade alcançada pela política externa brasileira ao longo dos anos e
chama a atenção para as decisões do atual governo,
principalmente sobre o acordo nuclear entre Brasil e
Irã. “A demagogia presidencial não passa de surto de
ego deslumbrado, que desrespeita os fatos e mesmo
a dignidade do País”, diz ele, no artigo “Política externa responsável”.
Fernando Henrique Cardoso faz uma reﬂexão
sobre a “celeuma” causada pela tentativa de acordo
entre Irã e a comunidade internacional empreendida
pelo governo brasileiro. “Há duas ordens distintas de
questões para explicar o porquê de tanto barulho. A
primeira é a falta de clareza entre a ação empreendida
e os valores fundamentais que orientam nossa política externa. A segunda é a forma um tanto retórica e
pretensiosa que ela vem assumindo.”
No artigo, Fernando Henrique aﬁrma que temos
“credenciais de sobra para exercer uma ação mais efetiva na condução dos negócios do mundo” e questiona:
“como compatibilizar o repúdio às armas nucleares
com a autonomia decisória dos povos?”
Segundo o ex-presidente, “Em nosso caso, conseguimos, por exemplo, dominar a técnica de foguetes
propulsores de satélites (e quem lança satélite pode
lançar mísseis). Ninguém desconﬁa, entretanto, de
que a utilizaremos para a guerra, até porque obedecemos às regras do acordo internacional que regula
a matéria.”
E conclui: “É precisamente isto que falta no caso
do Irã, a conﬁabilidade internacional nos propósitos pacíﬁcos do domínio da tecnologia. E é isso que o governo
americano alega para recusar a intermediação obtida,
ao reaﬁrmar que a quantidade de urânio já disponível,
mesmo descontada a quantidade a ser remetida para
enriquecimento no exterior, permitiria a fabricação da
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bomba. O xis da questão, portanto, seria a obtenção
pelo Brasil e pela Turquia de garantias mais efetivas de
que tal não acontecerá.” – Senador Marconi Perillo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. Antônio Danúbio.
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado Voto de pesar pelo falecimento do empresário paraense Sr. Antônio Danúbio.
Requeiro, ainda:
Inserção em ata de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento;
Apresentação de Condolências à família;
Comunicação deste Voto à Câmara de Vereadores de Anamindeua;
Comunicação deste Voto ao Prefeito de Ananindeua;
Comunicação deste Voto ao SINDMACO – Sindicato das Empresas de Material de Construção; à
Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA) e a
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Pará – FACIPA.

JUNHO 2010

Junho de 2010

Justiﬁcação
Faleceu neste domingo próximo passado, em
Belém do Pará, aos seus poucos 48 anos de vida, o
empresário e amigo Antônio Danúbio.
Antônio, além de proprietário da Distribuidora São Paulo, era o atual presidente do Sindicato
do Comércio de Lojas de Materiais de Construção
(SINDMACO).
Diretor Secretário da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA), entidade que chegou
a presidir, e Diretor Tesoureiro da (Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do Pará
(FACIAPA).
Sem dúvida, uma grande perda para todos, para
Ananindeua e para o Estado, que perde mais um expoente na área empresarial. A cidade de Ananindeua
decretou luto oﬁcial por três dias.
Resta agora a nós, amigos e admiradores do
grande empreendedor, desejar que Deus de paz a
sua alma e amenize a dor e a saudade que neste
doloroso momento atinge os corações de seus familiares.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 2010. – Senador Flexa Ribeiro.
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.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as
seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Projetos serão apreciados terminativamente pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte onde poderão receber
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emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as
seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Projetos serão apreciados terminativamente pela Comissão
de Serviços de Infraestrutura, onde poderão receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 490, de 2010,
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados,
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei de
Conversão nº 1, de 2010, proveniente da Medida Provisória nº 472, de 2009.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
É o seguinte o ofício recebido:

Of. Nº 490/2010/PS-GSE
Brasília, 24 de maio de 2010
A Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, na Sessão Plenária do dia 19-5-2010, as Emendas nºs 3 a 9, 11 a 14, 16 a 23, 25 a 28, 30 a 35, 37
a 41, 43, 45 a 53, e rejeitadas as de nºs 1, 2, 15, 24
e 36, oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei de
Conversão nº 1, de 2010 (Medida Provisória nº 472,
de 2009, do Poder Executivo), que “Institui o Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno – PROUCA e institui o
Regime Especial de Aquisição de Computadores para
Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios
ﬁscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes ﬁnanceiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM
para ﬁnanciamentos de agentes projetos aprovados
pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante
– CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria
Aeronáutica Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a
Letra Financeira e o Certiﬁcado de Operações Estru-
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turadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida
– PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril
de 2004, 11.848, de 31 de maio de 2007, 11.488, de
15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de
1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948 de
16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 2009,
11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio
de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 9.126, de
10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de
2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, de
10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de
2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de
5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de
2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio de
1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989,
10.829, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº
423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966,
6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

Ofício nº88/2010-CMA
Brasília, 8 de junho de 2010
Exmo. Sr.
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação do Senador Jorge Yanai, em
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substituição ao Senador Jayme Campos, como titular no Bloco da Minoria, na Subcomissão Temporária destinada a acompanhar a execução das obras
da Usina de Belo Monte, e também, como titular no
Bloco da Minoria, em vaga existente, na Subcomissão Permanente da Água, ambas no âmbito desta
Comissão.
Diante do exposto, solicito as alterações necessárias para conhecimento dos senadores desta
Casa.
Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande,
Presidente da CMA.
Of. nº 95/2010-CMA
Brasília, 8 de junho de 2010
Exmo. Sr.
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação do Senador Jefferson Praia, por
cessão, em vaga existente, como titular do Bloco de
Apoio ao Governo, na Subcomissão Permanente da
Água no âmbito desta Comissão e, também, como
relator da mesma.
Diante do exposto, solicito as alterações necessárias para conhecimento dos senadores desta
Casa.
Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande,
Presidente da CMA.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
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É lido o seguinte:

Ofício nº 133/2010/LIDPV
Brasília, 8 de junho de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal
Nesta
Assunto: Comissão Mista de Mudanças Climáticas
Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Sarney Filho (PV/MA) em substituição ao Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ) para integrar, na
condição de Titular, a Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas – CMMC. Informo, ademais, que o Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ)
passa a integrar a aludida Comissão na condição
de Suplente.
Atenciosamente, – Deputado Edson Duarte,
Líder do PV.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência designa, em conformidade com o
Ofício nº 133/2010/LIDPV, da Liderança do Partido
Verde, na Câmara dos Deputados, o Deputado Sarney Filho, como titular, em substituição ao Deputado
Fernando Gabeira, que passa a ocupar a vaga de
suplente, na Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, do Presidente da República, as
seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – As
matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
A Presidência recebeu, do Presidente da República, a Mensagem nº 154, de 2010 (nº 292/2010, na
origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor José Roberto Freire Pimenta para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
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Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira da
magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria
do Ministro Vantuil Abdala.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É a seguinte a mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agradecemos a publicação Por que Parnaíba Cidade
Universitária?, do Professor Titular da Universidade
Federal do Piauí José Nelson de Carvalho. Na capa,
há o Intendente José Narciso da Rocha Filho; e na
contracapa, a bandeira da Parnaíba, azul e branca,
e uma estrela.
Sem dúvida nenhuma, nossa emoção é grande,
Senador Arthur Virgílio, quando o Professor José Nelson
Pires relata o desenvolvimento de Parnaíba. Ele diz:
1995 – No Governo, Francisco de Assis
Moraes e Souza, Mão Santa, tendo como Reitor da Universidade Estadual do Piauí, Jonatas
Júnior, ﬁgura de destaque no âmbito estadual, e Vice-Reitora, uma parnaibana, também
competente e destaque no setor da Educação,
a professora Maria Cristina Moraes e Souza
Oliveira [também competente], foram criados
diversos cursos e, atualmente, em 2008, constam os seguintes cursos: Licenciatura Plena
em História, Licenciatura Plena em Ciências
Biológicas, Licenciatura Plena e História Plena
em Ciências Biológicas, Licenciatura Plena em
Pedagogia, Inglês, curso de Agronomia, curso
de Direito, curso de Odontologia, curso de Enfermagem, curso de Bacharelado em Ciências
da Computação.
A primeira diretora da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba, foi a professora
Simone Ribeiro Fontenele. E a atual diretora é
a Professora, em 2008, Rosineide Candeia de
Araújo, e também em 2008, é superior a 2000
alunos. O Governador Mão Santa também criou
a Academia de Polícia Militar do Piauí.
Então, o Professor Pires, em seu livro Por que
Parnaíba Cidade Universitária?, destaca a nossa atuação no desenvolvimento e transformação da Parnaíba
como cidade universitária. Além de também, através
dos meus ﬁlhos Drª Maria da Graça, Cassandra e Júnior, ter chegado a Parnaíba a primeira universidade
privada, ele destaca a nossa participação no desenvolvimento universitário federal.
Por último, tivemos segunda-feira com o Magníﬁco
Reitor Luiz Santos Júnior, atual reitor da Universidade,
a futura universidade federal do Norte, cujo projeto de
lei nós estamos encaminhando e fazendo nascer. Ele
já passou no Senado e teve como Relator o Senador
Alvaro Dias e na Câmara Federal Paulo Renato, Deputado Federal, competente ex-Ministro da Educação,
é o Relator.
Então, nós cremos que o Campus Avançado Reis
Velloso, que, na segunda-feira, teve festividade quando
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o Magníﬁco Reitor Luiz dos Santos Júnior inaugurou o
refeitório para o estudante universitário de Parnaíba.
Na oportunidade, recebemos o carinho, o apreço,
o apoio e os aplausos de toda a mocidade estudiosa
do Piauí pela semente de saber que temos plantado
no nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta sessão de 8 de junho de 2010, lembrando as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que constará da pauta da
sessão deliberativa de amanhã, a realizar-se às 14
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
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)
Discussão do 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.
Parecer nº 735, de 2010, de Plenário,
em substituição às 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,
Relator: Senador Romero Jucá, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda nº 13, de Relator (Substitutivo), com adendo.
(Sobrestando a pauta a partir de
07.05.2010)
2
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)
Discussão, em turno único, do 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. - PE-
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TROBRAS 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 Federal, e
dá outras providências.
Parecer nº 736, de 2010, de Plenário, em
substituição às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos
e de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Delcídio Amaral, favorável ao Projeto e
contrário às emendas.
(Sobrestando a pauta a partir de
07.05.2010)
3
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.)
Relator: Senador Romero Jucá (art. 140
do Regimento Interno)
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
07.05.2010)
4
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,
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de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 411,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o primeiro trimestre de 2010.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 412,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
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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.
9
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.
10
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.
11
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
12
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.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quarta 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.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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15
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.
16
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.
17
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.
18
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
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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.
19
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.
20
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.
21
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: fa-
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vorável 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.
22
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.
23
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.
24
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
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- 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.
25
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.
26
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.
27
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.
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28
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.
29
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.
30
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.
31
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.
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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.
32
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.
33
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.
34
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.
35
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
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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.
36
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).
37
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.
38
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,
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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).
39
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.
40
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.
41
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.
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42
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.
43
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.
44
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.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
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ca 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.
46
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.
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.
47
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.
48
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.
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49
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.
50
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.
51
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.
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52
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).
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.
53
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.
54
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
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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.
55
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.
56
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.
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57
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, 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.
58
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
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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.
59
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
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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.
60
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 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.
61
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
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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.
62
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
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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.
63
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 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.
64
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
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acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 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.
65
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
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
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.
67
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
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de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
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)
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.
70
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 2007Complementares; 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,
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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.
71
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 tramita-
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ção conjunta), Relator: 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 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.
73
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 acres-
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centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 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 tramita-
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ção conjunta), Relator: 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 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.
76
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
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
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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.
77
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 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.
78
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.
79
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.
80
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,
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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.
81
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.
82
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
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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.
83
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 do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e
51 minutos.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente, Senhoras
Senadoras e Senhores Senadores, completaram-se,
dia 23 de maio último, dois anos da morte de Jefferson
Péres. Decorrido esse relativamente breve intervalo
de tempo, uma certeza se impõe: é mais fácil, hoje,
do que foi àquele momento, constatar a gravidade e o
alcance dessa perda.
De fato, naquela ocasião, perdia o Senado Federal um tribuno que não fugia a nenhum debate, mas
que, uma vez nele engajado, jamais se distanciava de
arraigadas e sólidas convicções que sempre carregou
consigo. Jefferson Péres foi, entre nós, o exemplo do
amante inveterado e da justiça – um homem cujo notório senso de ética parecia quase que sobrenaturalmente à prova de falhas.
Perdia também o Estado do Amazonas uma representação difícil de sobrepujar no futuro, seja pelo
notável grau de ﬁdelidade com que exercia seu mandato popular, seja pela insuperável coragem com que
o fazia. Jefferson Péres foi para com os seus conterrâneos uma prova viva de que a democracia representativa pode ser uma forma de governo muito melhor
do que ela é, hoje, concretamente, tivesse sua mesma
estrutura cívica uma parte maior daqueles que o povo
elege para a tarefa de legislar e de governar.
Mas perdia, principalmente, a Nação brasileira,
porque – ao ﬁm de sua inesquecível passagem por esta
Casa, vitorioso na disputa dos dois únicos mandatos
legislativos nacionais que concordou em disputar, coroando carreira pública de inegável brilho – Jefferson
Peres projetou-se para além dos limites da sua liderança originalmente regional. Ele morreu, a despeito
de orgulhosamente eleito pelo Estado do Amazonas,
como um verdadeiro e legítimo representante de todos
os Estados do Brasil.
Relembro, com muita saudade, a clareza com que
ele analisava, desta mesma tribuna – a da Oposição
-, os impasses da política nacional e o modo sereno e
seguro com o qual orientava seus liderados do PDT.
Relembro, mais que qualquer outra passagem
sua, um pronunciamento que fez logo após a reeleição do Presidente Lula. Dizia ele, textualmente, naquela ocasião:
“assomo a esta tribuna para manifestar a minha
tristeza pela reeleição do Presidente Lula. Ele não teve

JUNHO 2010

Junho de 2010

meu apoio, não teve meu voto, mas a maioria esmagadora do povo brasileiro preferiu perdoá-lo pelos seus
erros e reconduziu-o à Presidência da República”.
E manifestava, mais adiante, a preocupação de
que o Governo, para efetivamente governar, viesse a
aprofundar – impedido de dar continuidade às práticas
criminosas associadas ao “mensalão” – o processo
de loteamento da Administração Pública a diversos
partidos, que assim seduzia para compor sua base
de apoio.
Oferecia-se ele, por sua vez, para negociar apoio
desinteressado às propostas efetivamente transformadoras que o Governo quisesse levar em frente, para o
bem do País, sem por isso nada cobrar. Dizia ele, na
mesma ocasião:
“se ele quer entender com a oposição em torno
de um acordo realmente sério, estamos abertos (...);
somos os interlocutores mais baratos para o Governo: queremos nos entender e não queremos nada em
troca”.
Trata-se, em tudo e por tudo, de um trecho realmente exemplar daquilo que signiﬁcou o estilo Jefferson
Peres de fazer a política da decência, da resolutividade e da coragem. Nada de agendas ocultas, nada de
conchavos, nada de eufemismos; agradava-lhe sobremodo esgrimir com a verdade, apenas: às claras, sem
acordos equívocos, cada coisa com seu nome. Nem
mais, nem menos.
É esse o estilo do qual, passados dois anos, tanta
falta sentimos, neste Plenário. Nesta hora de saudade,
em que tenho a certeza de percutir – sem qualquer
exceção – o sentimento de perda de todos os meus
Pares, Senadoras e Senadores, peço a Deus a força
necessária para, sem ele, sem o Senador Jefferson
Peres, dar continuidade à sua herança de amor ao
Brasil, à democracia brasileira e à dignidade do mandato parlamentar.
Jefferson Peres, a quem me honra um dia haver conhecido como correligionário, aliado e amigo,
morará sempre em meu afeto do modo como já hoje
mora, em deﬁnitivo, na memória desta Nação: como
um homem a respeito do qual a história dispensou o
uso vão de adjetivos.
Um homem, somente. E basta!
Obrigado a todos pela atenção. – Senador Flexa
Ribeiro.

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
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**: 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 (28)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(15)

(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)

(10,20)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,29,30)

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)

(12,18)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,19)
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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)

(14,17,26)

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 Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
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 Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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).
21. 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).
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. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).

29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 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, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.

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

8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES
Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas.
(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)
Número de membros: 3
MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: 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)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)

(35)
(40)

(36)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,105)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93,104)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(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)

(3,60,96,98)

(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. Jorge Yanai (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52)

(14,16,47)

(43,102,103)

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

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(18,50)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

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. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

(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)

(33,78,104)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

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

(6,56)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(57,68,73)

(48,80,101)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,102)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
5. Gerson Camata (PMDB)

(50,76,79)

(49,74,80)

(55,93,103)

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)

(46)

(43,70,72,89,90)

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

(23,37,83)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

(20,66,100)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB
(7,11,59)

(10,45)

(4,40)

Flávio Arns (PSDB)

Mozarildo Cavalcanti

(44)

(24,67,85,92,97)
(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.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (16)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,17)

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

1. Paulo Paim (PT)

(6,12,15)

(1)

(5)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(8)

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

(9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
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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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (13,18)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. VAGO

(6,17,19)

(2,3)

(2,8,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,7)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(9,14,15)

(5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(12)

1. João Durval (PDT)

(10)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador 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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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.
10. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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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)

(5,6)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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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)

(32,72,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,35)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

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

(1,15,17,31)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(32)

(17,38)

(34)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(32)
(30,44,87,88,89,100)

(16,17,36,70)

5. César Borges (PR)

(37,44)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,64)

Almeida Lima (PMDB)

(62,65)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(60,64)

(57,67,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(56,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(58,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(55,63,78)

(5,68,76,103,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,59,69,101,105)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(40,61,66)
(3,64)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(51)

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

(45)

(52,82,85,97,98)

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

(42)

(29,74,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(47)

(46)

(4,43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,73)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(50)

(26,75,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(49,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

(11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. 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.
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. 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).
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
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, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 16.02.2009, o Senador 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. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
43. 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.
44. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. 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).
67. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10.03.2009, 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).
73. 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).
74. 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).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).

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

1. VAGO

(2)

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (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)

(1,31,108)

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)

(35,85,86,87,98,101,109)

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)

(56,110)

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)

(61,107)

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

(4,42)

(46)

1. Jorge Yanai (DEM)

(41,113,114)

2. Kátia Abreu (DEM)

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

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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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

(7,13)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,14)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16)

Gerson Camata (PMDB)

(3,19)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

(11)

3. VAGO

(20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,17)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,18)

1. VAGO

(18)

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, 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).

14. 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).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. 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).
17. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. 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).
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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): 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

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)

VAGO

2.

(3,4)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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)

(7,23,43,45)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(23)

1. Fátima Cleide (PT)

(20)

2. César Borges (PR)

(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(21)

(24)

(22)

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

(39,47,48,49,54,59)

(39,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(39)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(39)

(39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

(35,61,62)

1. Adelmir Santana (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(29)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)
(28)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(1,27)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(15)

(32)

(3,30)

(9,34,44,46,51,52)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(19)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,31)

1. Sérgio Zambiasi

(31)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,37,42)

1. Cristovam Buarque

(13,36,41)

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

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. 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).
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
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 César Borges.
22. 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.
23. 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).
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, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador 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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. 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).
32. 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).
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, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
35. 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.
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

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

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

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
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)

(10)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(11)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

2. Adelmir Santana (DEM)

(13)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. 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.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: 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)

(3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(9)

2. Almeida Lima (PMDB)

VAGO

(10,12)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

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

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

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

1. Kátia Abreu (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Mário Couto (PSDB)

Notas:
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

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

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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
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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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

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

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

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

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)
Paulo Paim (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,94,99)

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)

(2,95,96)

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)
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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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
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
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Inácio Arruda (PC DO B)

4. VAGO

(23)

6. VAGO

(21)

(19)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

João Ribeiro (PR)

(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

Fátima Cleide (PT)

(16,66,68)

(24)

(22,80)

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)

(29,50,81,84)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,82,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

(34,87,88)

Eliseu Resende (DEM)

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
82. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).

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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
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)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,25)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(36,43,55,57)

1. VAGO

(42,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,41)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(47)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(46)

(44,49,51)

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

(33)

1. Jorge Yanai (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(32)

2. Jayme Campos (DEM)

(30,63,64)
(31,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(29)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(38)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(37)

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

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,34)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,35)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(37)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador 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 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.
25. 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).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. 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.
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,78)

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)

(20,60,61,62,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,38,41,59,68,69,74)

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

(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(43,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(40,45)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(37,47)

(35,44)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

1. Demóstenes Torres (DEM)

(26,77,79)

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

(13,53,55,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,56)
(15)

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 Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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 Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

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 )
VAGO

1. Raimundo Colombo (DEM)

(10,11)

(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).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
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

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Designação: 11/05/2010

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

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. Gerson Camata (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. Romeu Tuma
Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (63)

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)

(19,41,45)

(22,52,54)
(19,42)

(19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34,64,66)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(38,65,72)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

4. Paulo Duque (PMDB)

(40,46)

(8,9,36,43,48,59,60,67,68)

(2,53,56,58,61,73)

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. Jorge Yanai (DEM)

(28,69,71)

2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,47)

(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
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador 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, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

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)

(15)

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)

(14)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(11)

1. VAGO

(10)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

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: 20/05/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador 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.
11. 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.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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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: 24/05/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 24/05/2010
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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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)

1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora 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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)

2

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 13.05.2010)
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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.
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.
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.

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)
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