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Federal), sobre o Requerimento nº 1.478, de 2009,
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Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
da Educação (Fundeb) 2010 e outras informações
correlatas. Senadora Serys Slhessarenko.............
Parecer nº 828, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 1.479, de 2009,
do senador José Nery, que solicita informações ao
ministro da Fazenda sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb)
2010 e outras informações correlatas. Senadora
Serys Slhessarenko. ..............................................
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2009, que solicita informações ao ministro de Minas e Energia sobre o montante dos investimentos
públicos e privados no setor elétrico, no período de
janeiro de 2003 a novembro de 2009. Senadora
Serys Slhessarenko. ..............................................
Parecer nº 830, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 1.499, de 2009,
que solicita informações ao ministro de Minas e
Energia sobre as causas da interrupção de energia
elétrica em diversos estados, ocorrida em 10 de novembro de 2009. Senadora Serys Slhessarenko...
Parecer nº 831, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 46, de 2010,
que solicita ao ministro de Minas e Energia o encaminhamento de planilha, em meio digital, com
a relação de contratos e convênios da Petrobrás
Transportes S/A (Transpetro), no período de 2003
a 2009. Senadora Patrícia Saboya. .......................
Parecer nº 832, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 83, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita ao ministro das Relações Exteriores
informações a respeito do Acordo de Cooperação
no Domínio da Defesa e do Estatuto das Forças,
celebrado entre o governo da República Federativa
do Brasil e o governo da República Francesa, assinado em Paris, em 29 de janeiro de 2008. Senadora
Serys Slhessarenko. ..............................................
Parecer nº 833, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 105, de 2010,
que solicita informações ao ministro da Saúde acerca do atendimento de pacientes renais crônicos.
Senadora Patrícia Saboya. ....................................
Parecer nº 834, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 190, de 2010,
que solicita informações ao ministro da Saúde sobre “a base cientíﬁca que justiﬁque a extinção da
raça de cães pit bull”, para instruir a tramitação do
Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, que
dispõe sobre a responsabilidade civil e penal dos
proprietários, possuidores e criadores de cães de
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guarda perigosos e proíbe a reprodução de cães
dessa raça. Senador Marconi Perillo. ....................
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que solicita informações ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre “a base cientíﬁca que justiﬁque a extinção da raça de cães pit
bull”, para instruir a tramitação do Projeto de Lei
do Senado nº 300, de 2008, que dispõe sobre a
responsabilidade civil e penal dos proprietários,
possuidores e criadores de cães de guarda perigosos e proíbe a reprodução de cães dessa raça.
Senador Marconi Perillo. .....................................
Parecer nº 836, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 193, de 2010,
que solicita ao ministro da Previdência Social informações acerca do órgão ﬁscalizador dos fundos de
pensão sobre aplicações de recursos dessas entidades na Cooperativa Habitacional dos Bancários
do Estado de São Paulo (Bancoop). Senador João
Vicente Claudino....................................................
Parecer nº 837, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 234, de 2010,
do senador Marconi Perillo, que solicita informações ao ministro do Esporte sobre o cronograma
das obras e as solicitações da Federação Internacional de Futebol tendo em vista a realização
da Copa do Mundo de Futebol em 2014. Senador
João Vicente Claudino.........................................
Parecer nº 838, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 275, de
2010, que solicita ao ministro dos Transportes cópia
dos relatórios de ﬁscalização de obras realizadas
em rodovias federais de Santa Catarina. Senador
Marconi Perillo.....................................................
Parecer nº 839, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 280, de
2010, que solicita informações ao Senhor Ministro
das Cidades sobre o Programa Saneamento para
Todos. Senadora Patrícia Saboya..........................
Parecer nº 840, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 281, de 2010,
da senadora Lúcia Vânia, que solicita informações
ao Senhor Ministro da Saúde acerca do Programa
Saneamento para Todos, da Fundação Nacional
de Saúde, com relação aos municípios de até cinquenta mil habitantes. Senadora Patrícia Saboya.
Parecer nº 841, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 229, de 2010,
de autoria do senador Jefferson Praia, que solicita
seja ouvido o Senhor Ministro da Fazenda sobre
“quais as providências que estão sendo tomadas
no sentido de ampliar o mínimo de auditores ﬁscais
e analistas tributários da Receita Federal do Brasil
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na Alfândega do Porto e Aeroporto Internacional
‘Eduardo Gomes’, em Manaus, Estado do Amazonas”. Senador Heráclito Fortes. .............................
Parecer nº 842, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 311, de 2010,
do senador Flexa Ribeiro, que requer informações
ao Senhor Ministro de Minas e Energia acerca de
autorizações de pesquisa e concessões de lavra do
Estado do Pará. Senador João Vicente Claudino. .
Parecer nº 843, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 319, de
2010, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita informações ao Senhor
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a
respeito da repercussão dos cortes no orçamento
da União Federal nos projetos estratégicos para o
País, no âmbito do Comando da Marinha. Senador
Mão Santa. ............................................................
Parecer nº 844, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 368, de 2010, de
autoria do senador Arthur Virgílio, que solicita seja
ouvido o Senhor Ministro da Saúde sobre “a baixa
adesão ao programa de vacinação contra o vírus
da Gripe A (H1N1)”. Senador Heráclito Fortes. .....
Parecer nº 845, de 2010 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 472, de 2009, da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA),
que solicita informações ao Senhor Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre o levantamento de
terras improdutivas no Brasil. Senador João Vicente
Claudino.................................................................
Parecer nº 846, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2010 (nº 5.912,
de 2009, na origem), iniciativa do presidente da
República, que dispõe sobre a criação de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), destinados ao Ministério das
Relações Exteriores e dá nova redação ao inciso
XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003. Senador Demóstenes Torres. ....................
Parecer nº 847, de 2010 (de Plenário), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2010 (nº
5.920, de 2009, na origem), que dispõe sobre a
instituição do Adicional por Participação em Missão
no Exterior, a remuneração do Grupo de Suporte
à Fiscalização Agropecuária e a remuneração dos
cargos de atividades técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária do quadro de pessoal permanente
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da carreira de Agente Penitenciário Federal,
dos empregos públicos do quadro de pessoal do
Hospital das Forças Armadas (HFA), do plano de
carreiras dos cargos de tecnologia militar, da área de
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auditoria do Sistema Único de Saúde, a instituição
de estrutura remuneratória para os cargos efetivos
de engenheiro, arquiteto, economista, estatístico
e geólogo, a remuneração do plano de carreiras e
cargos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
alterando a legislação e a Lei nº 11.526, de 4 de
outubro de 2007; revoga dispositivos das Leis nº s
11.784, de 22 de setembro de 2008 e 11.907, de
2 de fevereiro de 2009 e dá outras providências.
Senadora Serys Slhessarenko. .............................
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Ata da 2ª Reunião, em 16 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária Da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a reunião às 11 horas e 14
minutos e encerra-se às 11 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não há número regimental no plenário da Casa para
abertura da sessão.

Sendo assim, eu convoco uma sessão extraordinária para terça-feira, às 12 horas, com a mesma
Ordem do Dia prevista para a sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 15
minutos.)
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Ata da 100ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 16 de junho, de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da SRA. Serys Slhessarenko e do Sr. Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 18 horas 5 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

JUNHO 2010
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental, declaro aberta
a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – 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 993, de 2009
(nº 1.598/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Progressista dos Moradores de Bom Jesus
da Lapa para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.018, de 2009
(nº 1.896/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade
Cultural Cívica Brasileira para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.029, de 2009
(nº 1.994/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente Educativa Cultural Saúde – AMCBECS para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2010 (nº
1.885/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação da Comunidade de Reriutaba para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Reriutaba, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2010 (nº
1.271/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Mello e
Bruno Comunicação e Participações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Manga, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2010
(nº 1.391/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Difusão Cultural e Comunitária
Peri Piaba para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Peri Mirim, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2010 (nº
1.408/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Jaracatia para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Enéas
Marques, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2010 (nº
1.420/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Arapoti para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapoti, Estado
do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2010 (nº
1.639/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Comunidade Cultural Educativa Vilanovense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2010 (nº
1.690/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Educativa de Santo Tomás
de Aquino para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Tomás de Aquino,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2010 (nº
1.716/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Social de
São Domingos do Cariri para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São
Domingos do Cariri, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de 2010 (nº
1.814/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 1030
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nova
Guataporanga, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2010
(nº 1.820/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Canadá Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Neves Paulista, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2010
(nº 1.821/2009, 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 Rio Crespo, Estado
de Rondônia;

6

29310

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2010
(nº 1.862/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Pouso Redondo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pouso Redondo,
Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2010
(nº 1.866/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Caçanjurê Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Caçador, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de 2010
(nº 1.893/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale
do Anari para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vale do Anari, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de 2010
(nº 1.904/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Maracatu Glorioso
do Timbó para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Igarassu, Estado de
Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 2010
(nº 1.919/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Poeta Cruz e Souza para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bebedouro, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2010
(nº 1.932/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Patrocinense de Comunicação Comunitária
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patrocínio Paulista, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de 2010
(nº 1.975/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Rio Negro Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2010
(nº 1.999/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
ACCLTP – Associação de Comunicação Co-

–

–

–

–

–

–

–
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munitária Liberdade de Três Palmeiras/RS para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Três Palmeiras, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2010
(nº 2.002/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Gregório de Souza Mororó
– Bairro Acampamento para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Varjota,
Estado do Ceará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2010
(nº 2.004/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Eldorado dos
Carajás para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Eldorado do Carajás,
Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2010
(nº 2.070/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneﬁcente dos Moradores de Jacumã para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Conde, Estado da Paraíba;
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2010
(nº 2.071/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico Santiago para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santiago do
Sul, Estado de Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2010
(nº 2.084/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Assistencial Social e Cultural Vida Feliz
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fraiburgo, Estado de Santa
Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2010
(nº 2.085/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Rádio Transa Rio
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2010
(nº 2.096/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada na cidade de Porto de Moz,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 2010
(nº 2.023/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura da
Paróquia de Barreirinha para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barreirinha, Estado do Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 2010
(nº 2.056/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Nova Era para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de David Canabarro, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2010
(nº 1.038/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Gtoll Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Imaruí, Estado de
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2010
(nº 1.780/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ouro, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 2010
(nº 1.840/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Sociedade Rádio Peperi Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2010
(nº 1.842/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão
de Davinópolis – Goiás – Accorda para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Davinópolis, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2010
(nº 2.105/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Integração de Rádio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Careaçu, Estado de
Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2010
(nº 2.106/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Wanderlândia, Estado
do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de 2010
(nº 2.112/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Pantaneira Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Sidrolândia, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2010
(nº 2.182/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Carlos Barbosa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2010
(nº 2.184/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do Passo da Caveira Vila
Neiva para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gravataí, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2010
(nº 2.189/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Iraí de Minas de Radiodifusão Comunitária e
Promoção Social (Assim) para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Iraí de
Minas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2010
(nº 2.192/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativa
de Giruá para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Giruá, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2010
(nº 2.196/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Agência
de Desenvolvimento de Messias Targino – RN –
ADMT para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Messias Targino, Estado
do Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2010
(nº 2.193/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Selbach para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Selbach, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2010
(nº 2.212/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Cariacica para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cariacica,
Estado do Espírito Santo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 2010
(nº 2.254/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Padre Ludovico Redin para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertão, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 280, de 2010
(nº 2.261/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária, Cultural e Artística de Nova
Santa Rosa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Santa Rosa,
Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de 2010
(nº 2.299/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Comunicação e Cultura de Rio
do Oeste para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio do Oeste, Estado
de Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de 2010
(nº 1.411/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Entidade de Comunicação Social Araçaense
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Araçá, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2010
(nº 1.467/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Boas Novas – ACBN para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 332, de 2010
(nº 1.785/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunitária FM Ivorense para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ivorá, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de 2010
(nº 2.247/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Nativa de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pinheiro Machado, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2010
(nº 2.346/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Matocastelhanense de Radiodifusão
Comunitária para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mato Castelhano,
Estado do Rio Grande do Sul; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2010
(nº 2.436/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Regional Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Rancho Queimado, Estado de Santa
Catarina.
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.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que, uma vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição
do recurso ali previsto, determinou o arquivamento
deﬁnitivo do Projeto de Resolução do Senado nº 63,
de 2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo,
que cria o Conselho de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 790,
de 2010, na origem, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.257, de 2010,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à acumulação dos proventos de
aposentadoria do cargo de Desembargador Estadual com subsídios do cargo de Deputado Federal (TC
017.351/2005-2).
A matéria, anexada ao processado do Aviso nº
57, de 2009, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e, em cópia, à
Diretoria-Geral.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
195 e 196, de 2010, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do
inteiro teor, respectivamente, dos Avisos nºs 28 e 29,
de 2010.
As matérias vão ao Arquivo.
São os seguintes os Ofícios:
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OF. 196/2010/CAE
Brasília, 18 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 15ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 11 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 29 de 2010 (nº
39/2010-BCB-Presi, na origem), de 30 de abril de 2010,
do Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo
das emissões do real referentes ao primeiro trimestre de
2010, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária.
O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão, por meio da OF. CAE nº 18/2010-Circular.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
560, de 2010, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
do Senado nº 184, de 2007, sancionado e convertido
na Lei nº 12.247, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 560/2010/PS-GSE

OF. 195/2010/CAE
Brasília, 18 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 15ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 11 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 28 de 2010 (nº 144/
GMF, na origem), de 29 de abril de 2010, do Ministério
da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art.
41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de
março de 2010, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a
relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita
Corrente Líquida dos Municípios.
O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão, por meio do OF. CAE nº 18/2010-Circular.
Respeitosamente,– Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Brasília, 9 de junho de 2010
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que o Projeto de Lei nº 1.578, de 2007 (PLS nº
184/2007), que “Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providência, para incluir as hidrovias dos rios
Teles Pires e Juruena, bem como redeﬁnir a extensão
e os pontos extremos da hidrovia do rio Tapajós, na
Relação Descritiva do Sistema Hidroviário Nacional”,
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e convertido na Lei nº 12.247, de 27
de maio de 2010.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como a cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 808, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 152, de 2010, do
Presidente da República (n° 288, de 4 de
junho de 2010, na origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja
contratada operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, entre o Estado de Minas Gerais e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), no valor total de
até US$461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, destinada
ao ﬁnanciamento parcial do Programa de
Parceria para o Desenvolvimento de Minas
Gerais II – Financiamento Adicional.
Relator: Senador Artur Virgílio
I – Relatório
É submetida à apreciação do Senado Federal a
Mensagem n° 152, de 2010, do Presidente da República, que solicita autorização para que seja contratada
operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor total de até US$461.000.000,00.
As operações de crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios subordinam-se
à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nos 40 e 43, de 2001,
do Senado Federal. As operações de crédito externo são
sujeitas a autorização especíﬁca do Senado Federal, nos
termos do art. 28 da Resolução n° 43, de 2001.
Por sua vez, a concessão de garantias pela União
subordina-se ao cumprimento dos limites e condições estabelecidos na Resolução n° 48, de 2007, com as alterações
introduzidas pela Resolução n° 41, de 2009, e também são
sujeitas a autorização especíﬁca do Senado Federal.
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Parceria
para o Desenvolvimento de Minas Gerais II – Financiamento Adicional. O ﬁnanciamento inicial desse programa foi assinado em 13 de agosto de 2008, tendo sido
desembolsado aproximadamente 75% dos recursos
desse empréstimo.
O principal objetivo do programa é consolidar os
avanços obtidos pelo Governo de Minas Gerais com a
2ª geração do Choque de Gestão, voltado para a adoção
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de políticas públicas com foco preciso na produção de
resultados, alinhado com o plano estratégico de longo
prazo e com a estratégia de fortalecimento do modelo
de governança e coordenação governamental.
Esse ﬁnanciamento será efetivado por meio de
novo mecanismo ﬁnanceiro do BIRD, denominado
Abordagem Setorial Ampla (Sector Wide Aproach –
SWAp), que consiste no apoio ﬁnanceiro a programas
do Estado já em execução com recursos próprios, de
acordo com o espaço ﬁscal disponível e compatível
com suas prioridades.
Obviamente, essa natureza de assistência ﬁnanceira é mais favorável ao Estado, pois se reduzem seus
custos ﬁnanceiros, na medida em que não implica a
existência de saldos sem perspectiva de utilização imediata, sobre os quais incidem comissões ﬁnanceiras.
A operação de crédito externo pretendida será
realizada na modalidade de empréstimo com margem
ﬁxa e juros vinculados à Libor semestral para dólar
dos Estados Unidos da América.
II – Análise
A operação de crédito pretendida será contratada pelo Estado de Minas Gerais, no valor de até
US$461.000.000,00, e destina-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Parceria para o Desenvolvimento
de Minas Gerais II – Financiamento Adicional.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) emitiu o
Parecer GERFI/COPEM/SECAD 4/ STN/MF n° 333, de
15 de abril de 2010, favorável ao pleito e à concessão de
garantia da União nessa operação de crédito externo.
No parecer, são fornecidas informações acerca
da situação do Estado de Minas Gerais no que diz
respeito ao cumprimento das condições e exigências
de natureza ﬁnanceira e processual, estipuladas nas
Resoluções nos 40 e 43, de 2001, do Senado Federal,
bem como relativas às disposições constantes da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que estabelece os limites e condições para que a União possa
conceder garantias em operações de crédito.
Relativamente aos aspectos de natureza ﬁnanceira, nos termos das condições e exigências deﬁnidas nas
resoluções supracitadas, aplicáveis ao ﬁnanciamento
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) O referido programa foi identiﬁcado
como passível de obtenção de ﬁnanciamento
externo pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), conforme a Recomendação
n° 1.145, de 2 de outubro de 2009, homologada pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
b) A contratação da operação de crédito
foi deferida pelos Pareceres COPEM/STN n°
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1.105, de 21 de dezembro de 2009, e n° 266,
de 1° de abril de 2010, Complementar, que
consideram ter sido atendidos os requisitos mínimos previstos na Resolução n° 43, de 2001,
do Senado Federal, em especial, quanto aos
limites de endividamento do Estado de Minas
Gerais. Foram atendidas também as demais
condições estabelecidas no art. 32 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
c) Relativamente à exigência constitucional de que programas ou projetos constem do
plano plurianual e da lei orçamentária anual,
é informado que os investimentos previstos
no programa mencionado constam da Lei do
Plano Plurianual do Estado de Minas Gerais
para o período 2008-2011.
d) Ademais, a Lei Estadual n° 18.693,
de 4 de janeiro de 2010, que estima a receita
e ﬁxa a despesa do Estado de Minas Gerais
para o exercício ﬁnanceiro de 2010, contempla dotações para a execução do programa no
exercício em curso. Constam desse orçamento dotações relativas às receitas da operação
de crédito externo e despesas com encargos
da dívida.
e) A STN também veriﬁcou que há previsão do oferecimento de contragarantias da parte
do Estado de Minas Gerais. Para tanto, o Poder
Executivo está autorizado a vincular as receitas
previstas nos arts. 155, 157 e 159, nos termos
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal,
e outras garantias em direito admitidas.
f) É possível atender a esse pleito de
garantia, pois: (i) são consideradas suﬁcientes e adequadas as contragarantias a serem
prestadas; e (ii) o Estado de Minas Gerais
conta com recursos suﬁcientes, devidamente
demonstrados, para o ressarcimento à União,
caso essa venha a honrar o compromisso na
condição de garantidora da operação.
g) De acordo com o Relatório de Gestão
Fiscal da União para o terceiro quadrimestre de
2009, há margem para a concessão da pleiteada
garantia da União, dentro do limite estabelecido
no art. 9º da Resolução nº 48, de 2007.
h) O Estado de Minas Gerais encontrase adimplente em relação às metas e compromissos assumidos no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, tendo cumprido
regularmente os compromissos pactuados e
atingido as metas acordadas contratualmente
com a União.
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i) Ademais, o Estado de Minas Gerais
encontra-se adimplente com a União relativamente aos ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos
por ela recebidos.
j) A veriﬁcação da adimplência ﬁnanceira
em face da Administração Pública Federal e
suas entidades controladas e de recursos dela
recebidos poderá ser feita mediante consulta ao
Cadastro Único de Convênio (CAUC), por ocasião da assinatura do contrato de contragarantia,
conforme prevê a Resolução nº 41, de 2009,
que alterou a Resolução nº 48, de 2007.
O custo efetivo da operação, de acordo com cálculo estimativo realizado pela STN, deverá ser equivalente a 5,04% ao ano ﬂutuante, conforme a variação
da Libor, indicando que as condições ﬁnanceiras se
encontram em patamares aceitáveis, tendo em vista
o custo de captação do Tesouro Nacional no mercado
internacional.
A análise técnica realizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais mostra os benefícios do programa, com a continuidade das ações voltadas ao
desenvolvimento econômico do Estado, à qualidade
da educação oferecida nas escolas públicas, à saúde
dos cidadãos, às oportunidades oferecidas aos jovens
e à qualidade dos serviços públicos prestados pelo
Governo Estadual.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) emitiu o Parecer PGFN/COF nº 873, de 4
de maio de 2010. No exame das cláusulas da minuta
contratual, concluiu que elas são admissíveis e estão
de acordo com a legislação brasileira aplicável à espécie. Em especial, foi observado o disposto no art.
8º da Resolução nº 48, de 2007, que veda disposição
contratual de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, ou contrária à Constituição
e às leis brasileiras, bem como que implique compensação automática de débitos e créditos.
Por ﬁm, vale destacar que, por ocasião da contratação do empréstimo em exame, deverá ser observado o limite de R$1.078.000.000,00, uma vez que a
Lei Estadual nº 18.489, de 3 de novembro de 2011,
autorizativa do empréstimo, também deﬁniu esse montante em real como limite.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Minas Gerais encontra-se de acordo com o que
preceituam as Resoluções nos 40 e 43, de 2001, e 48,
de 2007, do Senado Federal, devendo ser concedida a
autorização para a contratação da operação de crédito
externo pretendida, nos termos do seguinte
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2010
Autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até
US$461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de ate
US$461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Parceria para o
Desenvolvimento de Minas Gerais II – Financiamento Adicional.
§ 2º O montante do empréstimo a ser contratado,
nos termos dessa Resolução, será inferior ao montante previsto no caput, se, na data de sua contratação,
considerada a taxa cambial para sua conversão em
real, implicar recursos ﬁnanceiros superiores a R$
1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e oito milhões
de reais).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$461.000.000,00 (quatrocentos e
sessenta e um milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo com margem ﬁxa
(ﬁxed spread loan);
VI – prazo de desembolso: até 31 de março de
2012;
VII – amortização: em 47 parcelas semestrais,
sucessivas e preferencialmente iguais, pagas no dia
15 dos meses de março e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2016 e a
última em 15 de setembro de 2039, sendo que cada
uma das 46 primeiras prestações corresponderá a
2,13% do valor total do empréstimo e a última corresponderá a 2,02%;
VIII – juros: exigidos semestralmente, nas mesmas datas do pagamento da amortização, e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
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a uma taxa composta pela Libor semestral para dólar
dos Estados Unidos da América, acrescida de uma
margem (spread) a ser determinada pelo BIRD na data
de assinatura do contrato;
IX – juros de mora: 0,5% ao ano acrescidos aos
juros devidos e ainda não pagos até trinta dias após a
data prevista para o pagamento dos juros;
X – comissão à vista: 0,25% sobre o valor total
do empréstimo, a ser paga na data em que o contrato
entrar em efetividade;
XI – opções de conversão: o devedor poderá,
com o consentimento por escrito do Fiador, solicitar ao
BIRD converter a taxa de juros aplicável de ﬂutuante
para ﬁxa; alterar a moeda de referência da operação
de crédito para o montante já desembolsado; alterar
a moeda de referência da operação de crédito para o
montante a desembolsar;
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º Para o exercício das opções, referidas no
inciso XI deste artigo, ﬁca autorizada a cobrança dos
custos incorridos pelo BIRD na sua realização, bem
como de uma Comissão de Transação (Transaction
FEE).
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Minas Gerais na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
§ 1º A autorização prevista no caput ﬁca condicionada a que o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas previstas
nos arts. 155, 157 e 159, nos termos do art. 167, § 4º,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os
recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras
da arrecadação do Estado de Minas Gerais ou das
transferências federais.
§ 2º Previamente a assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado de Minas Gerais quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização de quinhentos e quarenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2010.
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PARECER N° 809, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 153, de 2010, (n°
289, de 4 de junho de 2010, na origem), do
Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a
garantia da República Federativa do Brasil,
entre o Estado do Espírito Santo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID,
no valor de até US$21.992.000,00 (vinte e um
milhões e novecentos e noventa e dois mil
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada a ﬁnanciar, parcialmente, o “Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária – PROFAZ-ES”.
Relator: Senador Hélio Costa
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
O Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado do Espírito Santo,
que solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar parcialmente o “Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária – PROFAZ-ES”.
O Programa tem por objetivo melhorar a eﬁciência e a transparência da gestão ﬁscal com vistas a: a)
incrementar a receita própria do Estado; b) aumentar
a eﬁciência e a eﬁcácia e melhorar o controle do gasto
público; e c) prover melhores serviços aos cidadãos.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA519097.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade de empréstimo do Mecanismo Unimonetário do
capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada
na Libor. De acordo com cálculos da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo será da ordem de 5,98% a.a., ﬂutuante conforme
a variação da Libor, e, portanto, em patamar aceitável
àquela Secretaria, considerando o custo atual médio
de captação do Tesouro Nacional, em dólar, no mercado internacional.
Vale destacar que, com custo total estimado em
US$24,435 milhões, o referido programa contará com
contrapartida estadual no montante de US$2,443 mi-
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lhões, a ser desembolsado em até cinco anos, juntamente com os recursos do empréstimo em exame.
II – Analise
A analise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
De acordo com os Pareceres nº 410, de 19 de
junho de 2009, nº 556, de 12 de agosto de 2009, e nº
330, de 13 de abril de 2010, da Coordenação-Geral
de Operações de Crédito de Estados e Municípios
(COPEM) da STN, o Estado do Espírito Santo atende
os limites e condições deﬁnidos pelas referidas Resoluções, inexistindo óbices a contratação da operação
de crédito externo pretendida.
Em particular, a operação enquadra-se nos limites
deﬁnidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução no
43, de 2001, que tratam, respectivamente, do montante
anual passível de contratação, do comprometimento
máximo da Receita Corrente Líquida com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada, e do
montante da dívida consolidada líquida do Estado.
No Parecer nº 330, de 2010, da COPEM/STN,
consta que, já considerado o empréstimo em exame, o
Estado do Espírito Santo terá nível de endividamento
equivalente a 0,16 vezes a sua Receita Corrente Líquida (RCL), ou seja, tão-somente de 16%, portanto,
abaixo do limite de 2 vezes (200%) ﬁxado pela Resolução nº 40, de 2001.
Veriﬁca-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício determinado, relativamente às projeções da RCL,
atingirá, no máximo, 4,19%, em 2010, decrescendo
até 2014, quando atingirá valor desprezível, próximo
de 0% (0,07%).
Já o comprometimento anual da RCL do Estado
com o serviço de sua dívida será de 5,07% em 2010,
sendo decrescente nos períodos apurados até 2027
e até 2029. Em particular, no período 2010 a 2029, no
qual haverá pagamentos previstos da operação pretendida, a média de comprometimento será de 3,04%,
bem inferior aos 11,5% ﬁxados como limite máximo
pelo Senado Federal.
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De acordo com a análise da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e consignada na Nota
nº 802, de 22 de junho de 2009, da CoordenaçãoGeral das Relações e Análise Financeira dos Estados
e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Espírito Santo foi classiﬁcado na categoria “A”, suﬁciente
para o recebimento da garantia da União. O Estado
de Espírito Santo possui, portanto, capacidade de
pagamento para fazer frente à totalidade dos encargos e das amortizações de sua dívida, já incluída a
operação pretendida.
Ademais, a STN informa-nos que o Estado se
encontra adimplente com as metas e os compromissos
assumidos nos programas de ﬁnanciamento e reﬁnanciamento contratados com a União.
Com vistas à concessão da Garantia da União,
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF,
e aos limites e condições previstos na Resolução do
Senado Federal nº 48, de 2007, em seus arts. 9º e 10,
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação
de adimplência do Estado em relação à União e as
contragarantias oferecidas.
Assim, veriﬁca-se que a Lei Estadual nº 9.400,
de 20 de janeiro de 2010, que estima a receita e ﬁxa
a despesa do Estado para o exercício ﬁnanceiro de
2010, contempla dotações para o Programa objeto
da operação. Há declaração do Governado do Estado informando que o ingresso de recursos relativos
à operação está previsto e contemplado na referida
lei estadual, cujas dotações serão suplementadas na
ocorrência de eventuais acréscimos.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual nº 9.072, de
5 de dezembro de 2008, autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito externo com o BID, no
valor de até US$21.992.000,00 (vinte e um milhões e
novecentos e noventa e dois mil dólares dos Estados
Unidos da América). A lei autoriza, também, o Poder
Executivo a vincular, como contragarantias à garantia
da União, as parcelas necessárias e suﬁcientes das
receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, na
forma do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas.
Nos termos do estudo sobre o comprometimento
das transferências federais e receitas próprias do Estado do Espírito Santo, a STN conclui que as contragarantias oferecidas pelo Estado são consideradas
suﬁcientes caso a União venha a honrar compromisso
na condição de garantidora da operação. Segundo o
estudo, a margem disponível apurada é sempre posi-
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tiva e crescente, compreendendo os anos de 2008 a
2018.
Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009,
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita que
a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto
ﬁnanceira como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato.
Por sua vez, não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Governo do Estado
do Espírito Santo nos últimos anos, em decorrência de
garantias concedidas, estando ainda o Estado adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União para o terceiro quadrimestre de 2009, existe
margem para a concessão da pleiteada garantia da
União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado
Federal nos termos do art. 9° da Resolução n° 48,
de 2007.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das formalidades prévias à contratação, veriﬁcando que foram
estipuladas as condições contratuais usuais das operações de crédito celebradas com o BID, e que, ademais,
foi observado o que reza o art. 8° da Resolução n° 48,
de 2007, do Senado Federal, que veda disposição
contratual de natureza política atentatória à soberania
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras ou que implique compensação automática
de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado do Espírito Santo apresenta capacidade ﬁnanceira e de pagamento suﬁcientes para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites
e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções
do Senado Federal que tratam da matéria, assim como
as exigências e condições para a prestação de garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado do Espírito Santo para contratar a operação de crédito externo, nos termos do
seguinte
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 23, DE 2010
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$ 21.992.000,00 (vinte e um milhões
e novecentos e noventa e dois mil dólares
dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° E o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 21.992.000,00
(vinte e um milhões e novecentos e noventa e dois mil
dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o “Plano
de Desenvolvimento da Administração Fazendária –
PROFAZ-ES”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I _ devedor: Estado do Espírito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 21.992.000,00 (vinte e um
milhões e novecentos e noventa e dois mil dólares dos
Estados Unidos da América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do BID, com taxa de
juros baseada na Libor, tendo o Dólar como moeda
de desembolso;
VI – prazo de desembolso: até cinco anos, contados a partir da vigência do contrato de empréstimo;
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sempre que possível iguais, pagas no dia 15
dos meses de abril e outubro de cada ano, vencendo
a primeira após transcorridos cinco anos e a última
antes de transcorridos vinte anos, ambos contados da
data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para
dólar dos Estados Unidos da América, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
do BID que ﬁnanciam os empréstimos do Mecanismo
Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor,
mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações para mitigar as ﬂutuações da Libor,

JUNHO 2010

Junho de 2010

mais uma margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo B1D e calculada sobre o saldo não
desembolsado do ﬁnanciamento, exigida juntamente
com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a
assinatura do contrato, sendo que, em hipótese alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a;
X – despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1.% do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicavel ao montante total ou parcial
do empréstimo, de ﬂutuante, baseada na Libor, para
ﬁxa, e vice-versa, em montantes minimos e prazos
deﬁnidos no Contrato de Empréstimo.
§ 3° Para o exercício das opções referidas no
parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realizacão.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Espírito Santo na contratacão da operação de crédito externo referida nesta Resolucão.
§ 1º O exercício da autorizacão prevista no caput
ﬁca condicionado a que o Estado do Espírito Santo
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculacão das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituicão Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretarnente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2° Previamente a assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimpléncia
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos
e prestacões de contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorizacão de quinhentos e quarenta dias, contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2010.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a Mesa aos Projetos de
Resolução nºs 22 e 23, de 2010, apresentados como
conclusão de pareceres lidos anteriormente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 91,
de 2010, da Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 66, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 91/2010/CE
Brasília, 25 de maio de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2009, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Inácio Arruda,
que “Institui a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose.”
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi lido anteriormente, o Parecer nº
812, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 167,
de 2008 (nº 1.385/2003, na Casa de origem, do Deputado Gastão Vieira), que institui o Dia da Imigração
Portuguesa no Brasil.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

JUNHO 2010

Junho de 2010

OFÍCIO Nº 40/2010-GLPSDB
Brasília, 16 de junho de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª o Senador Eduardo Azeredo, para integrar, como titular,
a Comissão de Assuntos Sociais em substituição ao
Senador Alvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
OF. Nº 45/2010-GLDEM
Brasília, 16 de junho de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Heráclito
Fortes, para integrar, como suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do MST, no Congresso Nacional,
em substituição ao Senador José Agripino Maia.
Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Líder do Democratas no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Serão feitas as substituições solicitadas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência designa o Senador Heráclito
Fortes, como Suplente, para integraar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar as causas,
condições e responsabilidades relacionadas a desvios
e irregularidades veriﬁcados em convênios e contratos
ﬁrmados entre a União e organizações ou entidades de
reforma e desenvolvimento agrários, investigar o ﬁnanciamento clandestino, evasão de recurso para invavão de
terras, analisar e diagnosticar a estrutura fundiária agrária
brasileira e, em especial, a promoção e execução da reforma agrária, em substituição ao Senador José Agripino
Maia, de conformidade com o Ofício nº 45/10-GLDEM,
da Liderança do DEM no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 447-GP/TCU/2010, informando a constatação de novos indícios de irregularidades grave em
obras que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de dezessete de junho do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o aviso:
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É lido o seguinte:
Brasília, 14 de maio de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art. 98
da Lei 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO 2010),
informo a Vossa Excelência que, no decorrer das ﬁscalizações realizadas pelo Tribunal no presente exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade
grave nas seguintes obras:
s 0!# #OMPLEMENTAÀâO E AMPLIAÀâO
do SES de bairros – Cariacica/ES – TC-000
.335/2010-0;
s 0!# !MPLIAÀâO DO SISTEMA DE ESGOTO DA
Ilha de São Luís – MA – TC-025.237/2009-5.
Por oportuno, esclareço que os relatórios de auditoria dos mencionados empreendimentos encontramse, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido
apenas para os usuários portadores de senha, conforme procedidos no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Corte se encontra à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos
adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Vice-Presidente do tribunal de Contas da
União, no exercício da Presidência, o Aviso nº 543-GP/
TCU/2010, informando a constatação de novos indícios
de irregularidade grave em obra que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de dezessete de junho do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.

Aviso nº 543-GP/TCU
Brasília, 14 de junho de 2010.
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
98 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO
2010), informo a Vossa Excelência que, no decorrer
das ﬁscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave na seguinte obra:
s 0!# #ONSTRUÀâO DE UNIDADE HABITAcionais – Manaus/AM.
Por oportuno, esclareço que o relatório de auditoria do mencionado emprendimento econtra-se, desde já, disponível no site deste Tribunal (www.tcu.gov.
br). O acesso às informações será permitido apenas
para os usuários portadores de senha, procedido no
exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações para vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Casa de Contas encontra-se à disposições de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, VicePresidente, no exercício da Presidência
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 769, de
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão nº 1.245, de 2010, referente a acompanhamento da aplicação dos recursos provenientes
da operação de crédito externo autorizada por meio
da Resolução nº 28, de 2008, modiﬁcada pela Resolução nº 9, de 2009, ambas do Senado Federal (TC
014.025/2009-5).
O Aviso, anexado aos processados das respectivas Resoluções, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Por permuta com o Senador César
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Borges, usarei da palavra, pela inscrição, neste momento.
Eu convido o Senador Mão Santa para assumir
a Presidência para que eu faça uso da palavra.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, a Senadora Serys Slhessarenko, em
permuta com o Senador César Borges.
Serys Slhessarenko representa o PT e o Mato
Grosso.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhoras e senhores que nos ouvem, hoje
foi aprovado, na Comissão de Constituição e Justiça,
o Estatuto da Igualdade Racial.
Não é o Estatuto dos nossos sonhos. Com certeza, não é. Mas é, dentro do nosso entendimento,
aquilo que foi possível. Eu votei a favor, mas votei a
favor com ressalvas - com certeza, a Senadora Lúcia
Vânia também e, se não estou equivocada, o Senador
César Borges. Votamos com ressalva.
Eu inclusive vou protocolar, daqui a pouco, dois
destaques ao Estatuto. Um deles é com relação a ter
sido retirada do Estatuto a lei de cotas nas universidades federais, de cotas para negros. E o outro é que foi
vetada, foi retirada também do Estatuto não só a lei de
cotas para negros nas universidades federais, como
também a questão da saúde do negro, especialmente a das mulheres negras, porque os dados que nós
temos são realmente assustadores. Seis vezes mais
mulheres negras morrem no parto do que mulheres
brancas. Esse dado é extremamente alarmante. Por
quê? Porque as mulheres negras enfrentam problemas
diferentes especialmente no parto, pois elas têm problema genético diferenciado das mulheres brancas. Um
dos exemplos é a questão da pressão arterial. Há uma
incidência de hipertensão entre as mulheres negras,
bem como de anemia falciforme. As ações de saúde da
mulher negra devem ser priorizadas para atendimento
especializado, e é óbvio que precisamos de capacitação de agentes de saúde para atendê-las. Então, votei
a favor, mas com essas duas ressalvas.
Antes de fazer meu discurso sobre a minha viagem – fui tratar de mudanças climáticas –, queria falar
rapidamente sobre algo muito importante que às vezes
a gente não valoriza no trabalho do dia a dia das pessoas, especialmente dos nossos jornalistas. É sobre
o repórter da Rádio Senado que é ﬁnalista do Prêmio
Ayrton Senna. Com a matéria Infância Roubada – o
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Drama das Pequenas Empregadas Domésticas, o repórter Adriano Faria, da Rádio Senado, está – vejam,
senhores – entre os cinco ﬁnalistas do 10º Grande
Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, promovido pelo
Instituto Ayrton Senna.
A cerimônia de entrega do prêmio está marcada
para setembro. Na reportagem, Adriano relata a comovente situação de meninas que, em meio a quase
sete milhões de empregados domésticos, têm a infância roubada pelo trabalho informal em residências
alheias.
A reportagem mostra que 72,5% dos empregados domésticos brasileiros estão na informalidade e
que, do total, 48 mil trocam seu trabalho por alimento
e moradia só. Trabalham pela comida e pela dormida.
Muitos desses brasileiros são meninas “levadas” de
seus pais por famílias de outras cidades, com a promessa de que vão estudar e trabalhar. Esse estudo
diﬁcilmente é oferecido, em razão do trabalho intenso
a que são submetidas essas crianças.
A escolha dos ﬁnalistas do prêmio foi feita em
maio por uma comissão formada por jornalistas, acadêmicos e um especialista em educação. O processo
de seleção das matérias teve a consultoria do jornalista
e escritor Zuenir Ventura.
Entre os programas de rádio, disputam o principal
prêmio, com a matéria de Adriano Faria, os seguintes
concorrentes: “Filhos do cárcere”, de Renata Colombo, da Guaíba AM/FM (RS); “O caminho dos livros”,
de Filipe Peixoto e Débora Gastal, da BandNews FM
(RS); “Aldeia Urbana. O Caminho para a universidade”,
de Everton Barbosa, da CBN Maringá FM (PR); e “As
lições das nossas crianças”, de Luciana Marinho, da
CBN AM/FM (SP).
Integram a comissão julgadora do prêmio Caio
Túlio Costa, professor de Ética Jornalística da Faculdade Cásper Líbero, consultor de novas mídias, exombudsman da Folha de S. Paulo e fundador e diretor
do site UOL; José Roberto de Toledo, coordenador de
cursos e projetos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); Maria Cristina Poli, ex-repórter especial da TV Globo SP; Nanci Gil, diretora da
produtora Luar Company Produções; Carlos Chaparro,
jornalista, escritor, membro do conselho curador da
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (Intercom) e do Conselho de Ética da
Associação Brasileira das Agências de Comunicação
(Abracom); Cremilda Medina, escritora e professora de
jornalismo da ECA/USP; Cesar Callegari, Presidente
da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Brasileiro de Sociologia
Aplicada (IBSA), e do Conselho de Acompanhamento e
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Controle Social do Fundeb e membro do Conselho de
Governança do movimento Todos pela Educação.
Realmente, é muito importante essa premiação.
Por isso, ﬁz questão de ler o nome de todos os que
compõem a comissão julgadora e também de todos
os que estão classiﬁcados entre os cinco.
Parabéns a você, Adriano Faria, nosso repórter
do Senado, que escreveu “Infância roubada – O drama
das pequenas empregadas domésticas”! Já é um vitorioso. Está entre os cinco de centenas e centenas de
jornalistas que estão disputando esse grande prêmio.
Você, Adriano Faria, está entre os cinco. Já é vitorioso. Todos os cinco são vitoriosos, com certeza, mas
vamos esperar a disputa ﬁnal.
Srªs e Srs. Senadores, Senador Mão Santa, que
preside esta sessão, estive, no início deste mês, em
Londres, participando da reunião da Globe International/ONU, que juntos buscavam trabalhar a estruturação de uma estratégia global de proteção das águas,
em especial para recuperação dos ecossistemas marinhos. Foi a primeira discussão feita exclusivamente
no âmbito dos legislativos mundiais.
Vários países estavam lá, do G-8 e +5, China,
Índia, México, África do Sul e Brasil. Alguns outros
países também estavam lá, como a Indonésia, GuinéBissau, alguns outros países que têm essa questão
bastante efervescente.
Participei, como representante do Brasil nesse
evento, de uma reunião com o recém-empossado Ministro do Meio Ambiente e Energia Elétrica da Inglaterra, que nos convidou para um jantar – o Brasil, a
Indonésia e o México –, não pela questão especíﬁca
das águas, mas pela questão das ﬂorestas, sendo
esses três países os que têm o mais alto percentual,
felizmente, o maior número de árvores em pé no planeta, apesar de todo o problema do desmatamento
que nós do Brasil enfrentamos. Pelo menos essa foi a
informação que obtivemos.
Esteve conosco também o novo Ministro da Pesca e Agricultura da Inglaterra, porque assumiu um
novo Governo na Inglaterra há poucos dias, além do
Ministro do Meio Ambiente e Energia Elétrica. O Meio
Ambiente se divide em dois: um é uma Ministra; outro
é um Ministro, que pega a parte do Meio Ambiente e
Energia Elétrica.
Então, foram discutidas ali questões muito importantes que estão sendo encaminhadas pela ONU e,
especialmente, pela Globe International, que é essa
entidade que procura agrupar Parlamentares do G-8 e
do +5. E nós representamos o Brasil, juntamente com
os Senadores Casagrande e Cícero Lucena e com o
Deputado Antônio Palocci. Dessa vez, só estivemos
presentes eu e o Senador Cícero Lucena, porque era
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uma reunião preliminar para tratar da questão das
águas.
Até agora, o que mais foi tratado foi a questão
das ﬂorestas, além da questão do biocombustível, do
comércio de carbono, enﬁm, questões que ajudam
na proteção do meio ambiente e na busca feita pelos
países para que se consiga fazer o desenvolvimento
econômico com sustentabilidade ambiental.
Como era uma pré-reunião, nós fomos só dois
Senadores a ﬁm de nos preparamos para a grande
reunião que acontecerá na segunda quinzena de agosto, na China, onde esse problema da água será pela
primeira vez tratado pela Globe International nesse
grande evento.
Como eu dizia, a discussão – essa discussão agora, há poucos dias, semana passada, em Londres – teve
como objetivo a deﬁnição de ações claras e especíﬁcas
para orientar os legisladores na implementação de reformas abrangentes que venham a garantir um futuro
para a pesca, e especialmente a pesca oceânica, com
sustentabilidade econômica e ambiental.
Visto, senhores e senhoras, que os oceanos pertencem a toda a humanidade e que seu desequilíbrio
impacta todos os povos, a questão exige uma resposta
coordenada em nível global, através de ações necessárias em todos os níveis políticos. Em todos os níveis
políticos, a questão da água é essencial. Ou a gente
discute e protege as águas, sejam elas doces ou oceânicas, ou nós vamos ter problemas realmente de vida.
É vida, porque, sem energia elétrica, é difícil a vida.
E nós temos um grande projeto, hoje liderado
pelo nosso Presidente Lula, que foi idealizado pela
então Ministra Dilma Rousseff, de Minas e Energia, o
grande programa do Luz para Todos. É importantíssimo, importantíssimo. Esperamos que, até dezembro
de 2010, nenhuma casa na área rural, nenhuma residência, nenhuma família deixe de ter energia elétrica.
É muito importante, com certeza, mas a água é muito
mais importante. Porque, sem energia, não é, Senador
Paim, a gente acende o candeeiro; mas, sem água,
como é que a gente vive? Impossível! Impossível!
Então, essa é uma questão do Planeta Terra, com
a qual todos têm que estar preocupados.
Os ecossistemas marinhos prestam serviços essenciais para a manutenção da vida na Terra: regulam
a temperatura da Terra; são responsáveis pelo aprisionamento de quase metade de todas as emissões
de CO2 dos seres humanos; e fornecem a metade do
oxigênio da atmosfera.
Então, não adianta eu dizer que eu moro na Região Centro-Oeste, porque sofro os reﬂexos de tudo o
que acontece nos Estados que estão à beira-mar. As-
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sim, precisamos entender que é importante para toda a
humanidade a proteção dos ecossistemas marinhos.
Mais de um bilhão de pessoas no mundo dependem do ambiente marinho para a sua sobrevivência.
Os peixes marinhos são essenciais para a tão necessária segurança alimentar em países mais pobres.
Em países em desenvolvimento, os oceanos chegam
a fornecer mais da metade da proteína animal consumida pela população.
No entanto, as mudanças climáticas estão alterando os padrões de produtividade, alterando o calendário dos ciclos naturais de reprodução e causando a
acidiﬁcação das águas. A poluição, principalmente a
decorrente da utilização de agrotóxicos e do manejo
irresponsável dos resíduos sólidos urbanos, está causando a degradação do habitat marinho através da
proliferação de algas tóxicas. A superexploração da
pesca, impulsionada pelos sistemas ineﬁcientes de
gestão dos oceanos e de governança costeira, representa uma ameaça signiﬁcativa para as populações
de peixes, o maior ecossistema marinho.
É nesse ponto que nós, legisladores, temos papel
fundamental no desenvolvimento de uma política global
de proteção dos oceanos, ratiﬁcando e ﬁscalizando o
cumprimento das legislações existentes, bem como
pressionando para que os governos prestem conta
sobre os compromissos internacionais. A estratégia
da Globe de recuperação de ecossistemas marinhos
serve como um plano de ação para nós, legisladores,
recomendando uma série de medidas internacionais e
nacionais em que poderemos fazer a diferença na abordagem da recuperação dos ecossistemas marinhos.
A estratégia assenta-se em três aspectos fundamentais do ambiente marinho:
1. pesca marinha;
2. recifes de coral tropicais;
3. ecossistemas marinhos das plataformas costeiras.
No encontro, foram propostas ações a serem
desenvolvidas pelos Parlamentos nacionais e locais.
Discutimos bastante os direitos de pesca e a necessidade de se criarem medidas para modernizar embarcações utilizadas na pesca e nova estruturação para
a gestão da pesca, sempre pautada pelo desenvolvimento sustentável para a proteção do equilíbrio dos
ecossistemas marinhos.
O livre acesso aos recursos marinhos e a concessão indiscriminada de subsídios para pescadores de
grande porte, especialmente, criaram grandes incentivos para a superexploração da pesca. Outro problema são as políticas conﬂitantes. Questões de desenvolvimento são muitas vezes tratadas separadamente
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da pesca, enquanto a implementação de políticas de
pesca ignora pareceres cientíﬁcos.
A legislação existente sobre alto mar está mal implementada, o que leva à sobre-exploração continuada
das unidades, o uso de práticas de pesca destrutivas,
a pesca ilegal e não regulamentada em alto mar. A
pesca que não é em alto mar já está razoavelmente
regulamentada. A pesca em água doce está bem regulamentada. A legislação nunca está perfeita, sempre
falta alguma coisa, mas já existe boa regulamentação.
A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
compromete seriamente os esforços...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Exª permitame um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MS) – Pois não, Senador.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora
Serys, estou escutando atentamente o pronunciamento de V. Exª e quero parabenizá-la. Esse assunto
é pouco comentado. V. Exª trata dele de maneira muito
singular. Primeiro quero parabenizá-la e depois dizer a
V. Exª que é uma preocupação muito grande em função daquilo que se vê hoje: a pesca em mar aberto
e a pesca nas proximidades, vamos dizer assim, das
cidades. Nós temos várias leis, Senadora. Isso quero
deixar aqui para que V. Exª faça uma reﬂexão. Temos
várias leis estaduais, inclusive uma de minha autoria
no Estado do Pará, além de leis federais. O grande
problema nosso é a ﬁscalização. É fazer cumprir essas
leis. Elas não são cumpridas.
Posso dizer a V. Exª, com cátedra, que a ﬁscalização do cumprimento das leis brasileiras destinadas
a regulamentar a pescaria, em qualquer lugar, seja em
alto-mar, seja próximo das cidades, não chega a 5%.
Então, existe uma ação muito leviana daqueles poderosos. V. Exª colocou um ponto fundamental: os grandes incentivos dados às empresas de pescas. Pescam
usando radares, localizam cardumes, destroem. O que
fazem, Senadora? Redes de malhas ﬁnas pegam os
ﬁlhotes dos peixes. Esses ﬁlhotes são jogados fora,
porque não servem para a ﬁletagem, para a produção. Então, ﬁca aqui uma reﬂexão, uma observação
deste humilde Senador a V. Exª, porque o que mais
preocupa – eu já li sobre isso várias vezes; já assisti
inclusive pela televisão, no Discovery Channel - é que,
em 2048, não haverá mais peixes grandes no mar. É
para acreditar nisso. É para acreditar nisso. Então, eu
louvo e parabenizo V. Exª por tratar de tão importante
tema na tarde de hoje.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Mário Couto. Realmente, é
importantíssimo seu aparte, porque existe legislação
de sua autoria nesse sentido, e o senhor vem de um
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Estado que tem mar. Eu dizia que meu Estado não tem
mar. Eu sou Senadora por Mato Grosso. Mas todos
nós devemos estar envolvidos nessa questão. Quando
o senhor diz que, em poucos anos, não haverá mais
grandes peixes no mar, esse dado é extremamente
preocupante, ainda mais porque sabemos que existem
grandes países cujo povo é sustentado pela proteína
buscada em alto-mar, mas em alto mar mesmo. Há
grandes navios pesqueiros em alto-mar, para que povos inteiros praticamente tenham garantida a proteína,
pois a nossa vida precisa dela.
Então, não posso ser indiferente porque sou de
Mato Grosso. Aliás, todos estão convidados a ir ao meu
Estado comer as delícias das nossas peixadas, feitas
com a melhor qualidade, com os melhores peixes, em
quantidade ainda bastante abastecida, não só dos rios,
como também de criadouros. E a nossa pesca já é bem
regulamentada. Nem por isso podemos dizer: “Não temos nada com isso, porque, em nosso Estado, não há
mar, mas temos muito peixe, e a nossa regulamentação e as nossas leis estão nos protegendo para que
tenhamos peixe por muito, muito tempo, de preferência,
para sempre”. Não podemos dizer isso. Nós todos devemos estar preocupados. É uma questão maior, é um
problema do planeta, da sobrevivência. São problemas
em que precisamos pensar com tempo.
Como V. Exª muito bem disse, daqui a pouco, não
vamos ter grandes peixes nem em alto-mar. E aí como
é que ﬁca? Se a maior parcela do planeta é de água,
se a terra é pouca, como é que vamos produzir proteína só na parte terrestre, Senador Geraldo Mesquita,
para todo o planeta Terra, se nós estamos permitindo
a destruição dos peixes pela pesca ilegal?
A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, compromete seriamente os esforços de gestão
existentes e ameaça a sustentabilidade. O policiamento
dos oceanos, Senador Mário Couto, como V. Exª acabou
de dizer, é um desaﬁo para todas as nações pesqueiras
e costeiras que está longe de ser solucionado.
Essa foi uma das principais discussões que levamos.
Algumas sugestões apresentadas para reverter
tal situação:
1) INCENTIVOS ECONÔMICOS. Ajustar os incentivos econômicos oferecidos aos pescadores para
que possam mudar seu comportamento na pesca em
favor de práticas sustentáveis, melhorando o desempenho econômico e beneﬁciando a reestruturação da
frota ou do que for necessário. Subsídios governamentais diretos e indiretos para a indústria da pesca
deverem ser usados para incentivar práticas pesqueiras responsáveis. Precisamos Redirecionar e eliminar
gradualmente os subsídios mal empregados. Há muito
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subsídio mal empregado. Aí não adianta. Atualmente
são US$22 bilhões de dólares por ano de subsídios,
em âmbito mundial – signiﬁcativa parcela mal empregada – o que aumenta artiﬁcialmente a rentabilidade
da pesca, incluindo construção e modernização de
barcos, isenções ﬁscais a combustíveis etc;
Manter ou aumentar o ﬁnanciamento público atual para programas que melhoram a gestão pesqueira, incluindo a avaliação de ações e outras pesquisas
pesqueiras; monitoramento e ﬁscalização e medidas
de conservação, como a criação de Áreas de Proteção
e Gestão Marinha.
Estabelecer conexão de qualquer subsídio direcionado ao setor com práticas de pesca sustentável,
incluindo o respeito à legislação e certiﬁcação de sustentabilidade, proporcionando incentivos econômicos
para essas práticas.
O objetivo dessa política é de longo prazo para o
desenvolvimento de uma indústria pesqueira sustentável e rentável sem o ﬁnanciamento público, capaz de
sustentar seu desenvolvimento econômico através da
própria atividade.
2) Uma outra questão seria uma POLÍTICA MARÍTIMA TOTALMENTE INTEGRADA. A precaução,
com foco na preservação dos ecossistemas, deve ser
o núcleo de toda a política marítima. Legislação ambiental e de pesca devem ser integradas, aumentando
o papel da ciência e gestão da pesca e implementar
uma rede global de Área de Proteção Marinha de Alto
Mar e Nacionais.
A integração da legislação ambiental, de pesca
e gestão, deve vir a partir da criação de uma política
marinha abrangente, que relacione fortemente a pesca
e outras indústrias marinhas ao meio ambiente.
É importante maior colaboração entre os diferentes departamentos governamentais ou ministérios,
no tocante a pesca e política ambiental nacional e em
áreas fora da jurisdição nacional, como as águas internacionais.
Fortalecendo a coerência política no estabelecimento do ordenamento do espaço marítimo e medidas de conservação, como a implementação de Áreas
Protegidas. Criando maior colaboração com agências
de desenvolvimento, programas e organizações intergovernamentais para garantir a política de pesca
internacional coerente com a redução da pobreza,
segurança alimentar e políticas de desenvolvimento
sustentável em países em desenvolvimento.
3) Uma outra questão é a GESTÃO DE ALTO
MAR. Novas medidas importantes são propostas para
introduzir a responsabilidade para implementar a legislação de alto mar já existente e ampliar as punições.
Todos os países com destaque no mercado da pesca
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devem ratiﬁcar e adotar a execução de robusta legislação para Acordos Internacionais de Pesca, incluindo:
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar;
Acordo das Nações Unidas para Estoques de Peixes;
Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas;
Acordo sobre Medidas para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal não Declarada e Pesca Não
Regulamentada; e ainda
Código de Conduta para Pesca Responsável da Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura – FAO.
Srªs e Srs. Senadores, as populações de peixe
estão incorporadas a uma intricada teia alimentar e a
um grande ecossistema marinho. A gestão sustentável
desses recursos requer uma abordagem para o ecossistema, mais que para uma simples espécie. Para alcançar este objetivo, os governos precisam assegurar
maior integração das políticas de meio ambiente e de
pesca com uma abordagem da gestão de recursos
para proteção dos ecossistemas.
A natureza global de muitos obstáculos para alcançar a gestão sustentável da pesca signiﬁca que a
implementação bem sucedida de muitas políticas propostas no evento requerem estreita cooperação entre
nações e colaboração regional e global.
É preciso que os países desenvolvidos garantam
recursos ﬁnanceiros e treinamento para habilitar o uso
sustentável da pesca nos países em desenvolvimento
e assegurar integração adequada de desenvolvimento,
meio ambiente e políticas pesqueiras.
Os maiores importadores de peixes, sejam responsabilizados também pela proteção dos ecossistemas marinhos através da aprovação de regulamentos
sólidos para erradicar a pesca ilegal do mercado e
promover o fornecimento sustentável. Bem como cooperação entre os países exportadores e importadores
para fechar o cerco contra a pesca ilegal, impedindo
que eles encontrem mercado para seus produtos.
A ideia que os países se comprometam a ﬁrmar acordos internacionais de Marinha e Pesca para
a correta gestão da pesca em Alto Mar, que, por se
processar em águas ditas internacionais, ﬁcam longe
da ﬁscalização das nações.
O evento de que participei ocorreu como parte
das celebrações do Dia Mundial dos Oceanos, como
parte desse grande diálogo que se está estabelecendo
para Recuperação dos Ecossistemas Marinhos.
Ao ﬁm, os seguintes pontos foram destacados,
para nós legisladores trabalharmos para implementarmos em nossos países:
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– Ratiﬁcar e aprovar legislações mais
robustas que estejam norteadas pelos Acordos Internacionais existentes da ONU e FAO
internacional para pesca;
– Redirecionar subsídios inadequados
da pesca para programas que melhorem a
gestão da Pesca;
– Proibir que as autoridades pesqueiras
estabeleçam limites de captura acima das recomendações cientíﬁcas;
– Envolver o setor da pesca na coleta de
dados e na co-gestão da política pesqueira;
Um minuto só, Senador.
– Exigir avaliações de impacto ambiental
e de estoque populacional a todas as espécies
pescadas comercialmente;
– Integrar as políticas pesqueiras e ambientais dentro dos governos;
– Oferecer incentivos econômicos para
as iniciativas da indústria de fonte legal e sustentável de peixes:
– Introduzir uma legislação para proibir a
importação e comércio interno de peixe capturado ilegalmente;
– Implementar uma política de Recuperação e Proteção para todos os pescados
dizimados.
Foram dois dias e meio de muita discussão que
culminaram com esses apontamentos iniciais, para
que possamos implementar, nos países mais desenvolvidos e emergentes, políticas mais eﬁcientes que
garantam a proteção de todo o pescado de todos os
países do Planeta Terra, sejam os de água doce ou
de águas oceânicas e se evite o desequilíbrio, especialmente dos ecossistemas marinhos.
Obrigada, Senador, Mão Santa.
Gostaria de dizer também que, amanhã, eu farei
um pronunciamento sobre os aposentados. Já falei rapidamente, Senador Paulo Paim, hoje, da questão da
Igualdade Racial, que foi aprovada e na qual votamos
a favor, com ressalva. Mas eu acho que foi um passo
bastante importante, que aconteceu no dia de hoje,
para saldar essa dívida histórica que temos para com
o negro em nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Agora, para usar da palavra, o Líder.
Há um documento, assinado pelo Senador Alvaro Dias, delegando a Liderança do Bloco Parlamentar da Minoria a S. Exª o Senador Mário Couto. Eu o
convido para usar da tribuna. Ele representa o Pará
e o PSDB.
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL - PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Antes que o Senador Mário Couto assuma a tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Pela ordem, eu vou dizer: é do Pará, que tem tradição
de grandes oradores. Eu já vi o Jarbas Passarinho, o
Jader Barbalho, mas nenhum excedeu na vibração, na
verdade, no estoicismo e na coragem. A minha admiração. Agora, o Pará, no momento.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL - PA) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, peço a palavra para solicitar
a minha inscrição, para falar pela Liderança do PSOL;
ao mesmo tempo, para dirigir um convite Senador Mário Couto, e já falei com V. Exª esta manhã, a todos os
Srs. Senadores e Senadoras, para a abertura oﬁcial
da exposição da arte de Miriti, esse artesanato que é
muito próprio da cultura paraense. A abertura da exposição terá lugar às 16h, no Salão Branco do Congresso
Nacional. Muito obrigado a V. Exª e ao Senador Mário
Couto por esperar na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) – O
miriti é um vegetal que se assemelha ao buriti lá do
meu Piauí.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, obrigado pelos elogios de V. Exª, sempre muito bondoso
com a minha pessoa.
Srs. Senadores, quero aqui, Presidente, nesta tarde, tratar de dois assuntos. Primeiro, quero falar sobre
o 7,7% que o Presidente Lula concedeu aos aposentados, através de um Projeto do Senador Paulo Paim
aprovado nesta Casa e na Câmara Federal. E quero
falar sobre o veto do Fator Previdenciário. O Presidente
não aprovou o Fator Previdenciário, a queda do Fator
Previdenciário, do maldito Fator Previdenciário. E, se
me restar tempo, Presidente, V. Exª, sempre bondoso
com todos os Senadores, sempre democrático, quero falar do uso de crianças de oito, nove, dez anos de
idade, na Ilha do Marajó. Como são usadas essas menores! Amanhã, se não der tempo de falar sobre esse
assunto, eu o abordarei; se não der tempo hoje, eu o
abordarei amanhã.
Senador Paulo Paim, esta luta que nós travamos
sob sua coordenação aqui nesta Casa terminou com a
sanção do Presidente à medida provisória logicamente oriunda de um projeto de V. Exª. Uma luta árdua de
muito tempo.
Lógico, Senador, não é o que nós queríamos.
Eu tenho certeza de que não é também o que os aposentados desejavam, mas é um ganho, é um ganho
substancial. Sei que a luta de V. Exª não vai parar, nem
a minha. Eu tenho certeza de que o Presidente Lula
jamais imaginou que iria enfrentar no Senado Federal
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Senadores que não abririam mão de sua postura nenhum milímetro até chegar à sanção do Presidente.
Pela sua cabeça jamais passou isso.
Lembro uma frase de V. Exª. Já a citei aqui e vou
repeti-la. V. Exª uma vez olhou para mim no auge da
luta, ansioso e disse a mim: “Senador Mário Couto,
esta luta está no meu sangue”. E V. Exª me contagiou
com suas palavras, com suas ações.
Por isso, na tarde de hoje, quero, principalmente,
parabenizá-lo pela vitória. Sei que é uma vitória de todos os Senadores, e Deputados Federais também.
Mas, como eu ia dizendo, o Presidente Lula foi
aconselhado por alguns Ministros a vetar a medida
provisória. O Presidente Lula, porém, preferiu dar o
aumento aos aposentados. Não sei se o Presidente
Lula temeu a época em que vivemos, a época eleitoral. Não sei. Preﬁro achar que não, mas eu perguntaria
a V. Exªs: por que o Presidente Lula demorou tanto a
dar um pequeno aumento aos aposentados brasileiros? Quantos anos bradamos aqui? Mande fazer um
levantamento, Presidenta, para ver quantos oradores
usaram esta tribuna aqui pedindo isso ao Presidente.
Eu cheguei a falar em Deus, pedir pelo amor de Deus
que o Presidente olhasse os aposentados brasileiros.
E, agora, próximo das eleições, o Presidente Lula não
consegue reagir à pressão e se curva ao Congresso
Nacional.
Meu caro Paulo Paim, às vezes, vou para minha
casa reﬂetindo o que acontece neste Senado. Muitas
vezes, brilhante; e, muitas vezes, decepcionante.
Quero dizer a V. Exª e a todos os Senadores que
eu não temo ameaça de Ministro. Quando foi preciso
chamar aqui, desta tribuna, o ex-Ministro da Previdência
Social, José Pimentel, de mentiroso eu o chamei sem
nenhum temor. No meu pequeno mandato de apenas
três anos de tribuna, já são seis ações contra mim no
Supremo Tribunal. Eu não me curvo a ninguém, principalmente a corruptos, como é o caso do seu Pagot.
Eu não me curvo nem a ministro, porque não devo,
porque não temo, porque tenho liberdade, porque o
mandato é do meu povo. Não é de presidente nenhum.
Não me ajoelho a presidente nenhum, não me curvo
a presidente nenhum. Tenho a liberdade de defender
o direito dos cidadãos. Tenho a liberdade de defender
os direitos da minha terra.
E o Ministro ameaça dizendo que vai cortar as
emendas dos Parlamentares.
Ora, Ministro, eu nem sei o que é isso. Nem sei se
o Governo liberou, algum dia, emenda. Não ligo para
isso, Ministro! Coloco as minhas emendas em favor
da minha terra. Se V. Exª cortar, corte um benefício
ao meu Estado, o que é lamentável. Mas não pense
V. Exª, não coloque na cabeça de V. Exª que este Se-
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nador vai ser submisso ao Governo. Não coloque isso,
Ministro! Este aqui não! Este aqui tem liberdade para
falar o que quiser desta tribuna. Este aqui não troca
cargos públicos. Este aqui não usa moeda de troca
usando emenda. Este aqui, não, Ministro!
Mas é decepcionante, Brasil. Eu vi, eu vi, Brasil, eu
vi aqui neste Senado, na semana passada, a submissão deste Poder. Eu vi, Brasil. Eu vi, Senadora. Quando
votávamos a emenda do Senador Pedro Simon, eu vi
Senadores da República, que são colocados aqui nesta Casa pelos seus Estados, pelas pessoas dos seus
Estados, votarem contra os seus Estados.
Eu vi! Sabem por quê? Porque não podem desobedecer à ordem do rei. Sabem por quê? Porque, se
desobedecerem, o rei corta todos os seus direitos e
eles não vivem politicamente. Onde está esse Senado brasileiro? Como vive o Senado brasileiro? Ô Ruy!
Ô Ruy! O que dirias tu assistindo àquela sessão da
semana passada, Ruy Barbosa? O que dirias tu, Ruy
Barbosa, se visse o que eu vi aqui neste Parlamento?
Calcule, calcule se eu votasse contra o meu Estado.
A emenda do Senador Pedro Simon dividia os
royalties, aquele ganho que o Brasil vai ter do petróleo que se achou neste País. Na emenda que veio da
Câmara conjugada do Pedro Simon, todos os Estados
vão melhorar nas suas receitas. O meu, por exemplo,
passa de R$26 milhões para R$1.6 bilhão, Senador
Mão Santa. Olha o quanto o meu Estado vai melhorar.
Eu não quero saber em que governo esse dinheiro vai
para o meu Estado; eu quero saber é que é do meu
Estado, é do povo do meu Estado, é direito do meu
Estado, que aqui eu daria a minha vida para defender.
E aí eu vi, eu vi muitos Senadores votarem contra, contra esse dinheirão todo que vai aos seus Estados. Eu
vi um que coçava a cabeça e andava angustiado de
um lado para o outro. Ele dizia assim para mim: “Eu
não sei o que eu faço! Eu não sei o que eu faço!”. Eu
não tenho essa angústia, eu não vivo essa angústia,
Ministro Mantega. A minha postura é uma só, Ministro!
A minha postura é em defesa do meu povo, Ministro.
Aqui, eu defenderei os direitos deles, daqueles sofridos
deste País! Eles terão na minha voz a sua, Ministro!
Não é V. Exª que vai me meter medo, Ministro. Eu não
tenho medo de visagem, Ministro!
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mário
Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mário
Couto, eu sou do Partido Social Cristão, e Ele dizia:
“Em verdade, em verdade, eu vos digo”. A sanção de
Sua Excelência o Presidente da República, com o
trabalho nosso, foi uma vitória. Mas, Senador Efraim,
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aqueles que ganham R$1.200,00 vão ganhar apenas
R$20,00 a mais; aqueles que ganham – a grande maioria – R$600,00 vão ganhar R$10,00. É isso aí. E essa
mídia comprada, essa mídia perversa que engana o
povo brasileiro diz aí que não tem falência nenhuma. A
ignorância é audaciosa. Senador Efraim, quem paga a
aposentadoria é o trabalhador. O Luiz Inácio não paga,
o Ministro da Previdência não paga e nós também não
pagamos; quem paga é o trabalhador. Ele começa a
trabalhar aos 16 anos, de acordo com a lei brasileira,
e pode trabalhar até os 70 anos, com a compulsória.
São 54 anos descontando, calculado, cálculos atuariais.
Deixe disso, porque eu sei administrar isso. Não tem
erro. Cada trabalhador é que paga a sua aposentadoria. Deixe de blefe. E a imprensa comprada engana o
País. Não é nada, não. É um cálculo. Agora, desviam
dinheiro daí para fazer seus interesses. É calculada.
A pessoa passa, às vezes, 54 anos descontando, 40,
30. É calculada. É matemática. Não tem erro, não.
Quem paga à Previdência? Cada trabalhador paga a
sua aposentadoria. E a idade média, no Brasil, é de
72 anos. Muitos são descontados durante 54 anos e
morrem em dois anos. Isso é estatística. E é baseada
nesses cálculos. Então, o aumento que conseguimos
nós aplaudimos. E ainda há esses aloprados sem
coração, sem dignidade, sem vergonha e sem saber
dizendo que vai falir, para amedrontar o povo. Nada
disso! Não vai falir nada! Essa foi uma luta. Uma pequena vitória, uma vitória de Pirro. A vitória mesmo era
enterrar o fator redutor previdenciário, essa maldição
que não existe em civilização nenhuma, em previdência
nenhuma. O governo tira 40% das aposentadorias. Um
quadro vale por dez mil palavras. Efraim, quem ganha
dez salários está recebendo cinco; quem ganha cinco,
dois. Esta é a verdade. Foi uma vitória de Pirro. Vamos
continuar a luta, continuar a despertar a sensibilidade
de Sua Excelência o Presidente da República, que
está envolvido por aloprados por todos os lados, que
o enganam, e por uma imprensa comprada. Por quê?
Porque quem paga a imprensa é quem tem dinheiro.
Além disso, a perversidade que foi feita com os nossos
velhos: o empréstimo consignado, a maior imoralidade,
a maior indignidade da nossa história. Desde menino,
já li uns cinquenta livros de Abraham Lincoln, que diz:
não baseie sua prosperidade em dinheiro emprestado.
Isso não podia dar certo. Enganaram os velhinhos, ﬁzeram uma lavagem cerebral. Tudo quanto é televisão,
tudo que é jornal, tudo, tudo: é bom, tire empréstimo
consignado. Propaganda é bom e os velhinhos foram.
Os banqueiros estão tirando 40% na boca do caixa,
o negócio mais imoral, de maior sem-vergonhice da
história da economia do mundo, porque é um negócio
certo, ele já tira lá. Não tem erro. Nem um banco faliu
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no Brasil. Faliu na Inglaterra... Já derrubaram até o
Primeiro-Ministro, porque foi dar dinheiro demais para
o banco. Caiu! Faliu nos Estados Unidos, que o Barack
Obama ainda hoje está perturbado. Faliu o Santander
na Espanha; a ﬁlial dele aqui deu lucro. Nem um banco
faliu! Então, isso: fomos enganados. Enganados mesmo! Paim, você já viu o contrato? Eu fui atrás... Foi máfé desses banqueiros sem alma, que pagam televisão,
que pagam a mídia, que pagam para enganar o povo
do Brasil. A letra é tão pequenininha, Mário Couto, tão
pequenininha, que o velhinho não lia o contrato. Todo
mundo sabe – eu sou médico, e do bom –, todo mundo
sabe que o velho ou tem vista cansada, o que se chama, em medicina, de hipermetropia, ou tem catarata ou
é cego mesmo! Então, eles não viam... A letra é pequena. Só com... Tem que colocar uma lente! Botaram para
enganar os velhinhos mesmo. Estão aí sacriﬁcados,
mas com esse bombom para adoçar, que foram esses
R$10,00 para a grande maioria e R$20,00 para quem
ganhar mais... Mas, Paim, nós estamos aqui! Olha, Paim,
eu entrei nessa luta porque, antes de você, lá, no Rio
Grande do Sul, a Guerra da Farroupilha, que foi muito pior, demorou dez anos e foi o que nos fez acordar
para libertar os negros. Os Lanceiros Negros morreram,
porque enganaram eles. Os seus avós deviam estar lá
entre os Lanceiros Negros para fazer nascer a República. Então, nós vamos continuar na luta. Isso foi uma
enganação... Pode a imprensa dar a versão que queira;
o benemérito, não. Foi um bombonzinho: R$10,00 para
a maioria dos aposentados. A realidade é esta. Então,
queremos dizer que a luta continua. Estamos em junho.
Vamos continuar, para sensibilizar, para acordar o Presidente da República, a ﬁm de que ele se afaste desses
aloprados. Olha, eu conheço essa gente. Lá no Piauí, a
carteira de identidade deles é uma Hilux e um apartamento novo, rico, de milionário. Estão todos ricos. E os
pobres, lascados, ganharam dez reais a maioria.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Concedo
o aparte ao Senador Paulo Paim.
Senador, seja breve, porque já esgotei meu tempo.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, vou ser breve, até porque falarei depois
de V. Exª. Mas eu não podia deixar de fazer um aparte a V. Exª para cumprimentá-lo. Eu sempre disse, no
debate que ﬁzemos, ao longo destes anos, tanto na
questão do fator, quanto da recomposição das perdas,
que também aprovamos e está já na Câmara, como
esse do 7,77%, que era uma luta acima da questão
partidária ou de Situação e de Oposição. V. Exª sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, assim como a Senadora Serys Slhessarenko, o Senador
Mão Santa e o Senador Mesquita Júnior, em todas as
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vigílias que ﬁzemos, em todas as negociações que
ﬁzemos, em todas disputas que ﬁzemos, quer seja na
Câmara, quer seja no Senado, ou mesmo na sala do
Presidente do Senado, dialogando com os Ministros.
V. Exª sempre foi muito equilibrado e dizia: “Paim, tem
que ter aumento real”. Aí, fechamos aquele acordo de
que tinha de ser no mínimo 80%. Houve mobilização
da Cobap, das Centrais e das Confederações, e está
aí o resultado: a matéria foi sancionada. O meu aparte é mais para cumprimentar V. Exª, que não vacilou
uma única vez, nem naquela noite do pré-sal. V. Exª
defendeu junto comigo a emenda que destina não os
5% do “Fundo da Miséria”, mas 5% do total do Fundo
para pagar os aposentados. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu é que
externo, primeiro, minha gratidão a V. Exª por se preocupar tanto com os velhinhos deste País, tão sofridos, tão
maltratados, tão abandonados, Senador Paulo Paim.
Sabe, Senador, ﬁco muito triste quando vejo um
Ministro dizer assim: “Vai custar R$1,5 bilhão aos cofres da Nação; o País vai quebrar; vou tirar as emendas
dos parlamentares”.
Senador Paulo Paim, quanto gasta o Governo
com diárias? Quanto custam para o País os apadrinhados deste Governo? Quanto custa? O Senador
Mão Santa falta todo tempo nisso. O Senador Mão
Santa fala que tem não sei quantos mil comissionados
no Governo, ganhando até R$10 mil sem fazer nada,
absolutamente nada.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – São
R$11.848,00.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Nação
sabe disso, o País sabe disso.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quando
é para os velhinhos, que estão morrendo à mingua...
Sabe quanto custa a corrupção neste País?
Já vou descer da tribuna, minha nobre Presidente, agradecendo a bondade de V. Exª.
Ministro, dados da Fundação Getúlio Vargas –
se eu estiver faltando com a verdade, eu perco o meu
mandato – mostram quanto custa a corrupção neste
País. Combata a corrupção, Ministro! Freie a corrupção,
Ministro! O senhor paga duas vezes os aposentados.
Dados da Fundação Getúlio Vargas: R$3 bilhões/ano
é quanto custa a corrupção neste País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra, pela inscrição, Senador Paulo
Paim. Logo após, pela Liderança do PSC, Senador
Mão Santa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente da sessão Senadora Serys Slhessarenko, eu
queria, antes de iniciar a minha fala sobre a importante
vitória – porque temos que saber criticar e saber elogiar
e festejar quando há uma vitória – dos 7,72% para os
aposentados que ganham mais que o salário mínimo,
lembrando que aqueles que ganham salário mínimo
ganharam em janeiro 9%. Isso é apenas 80% do PIB,
retroativo a 1º de janeiro, para quem ganha mais que
o salário mínimo e não tinha recebido. Muitos, Senadora Serys, me perguntam: mas e eu que ganho salário mínimo? Já ganhou em torno de 9% no dia 1º de
janeiro. Esses tinham ganhado somente 6,14%, agora
ganham a diferença, que vai dar os 7,72%.
Mas, antes de falar desse tema, quero cumprimentar as lideranças do movimento negro e de brancos comprometidos com a liberdade, com a igualdade
e com a justiça. Estão aqui não só representantes da
comunidade negra, representantes dos ciganos, representantes de líderes indígenas, todos apoiando o
debate e a votação do Estatuto da Igualdade Racial.
Reaﬁrmo que o Estatuto que ora vai ser aprovado,
vai ser votado, não é aquilo que nós todos queríamos,
não é o dos nossos sonhos, mas, com certeza, apesar
das mudanças que houve em relação ao projeto original que apresentei, ele avança. Isso não signiﬁca que
a luta vai parar. Nós continuaremos buscando incluir
no Estatuto e na legislação tudo aquilo que constava
no projeto original e que, na correlação de força entre
Senado e Câmara, não foi aprovado neste momento.
Senadora Serys, faço questão de encaminhar
às mãos de V. Exª um requerimento que é fruto de um
acordo de todos os Líderes aqui no Senado, de todos
os partidos. O acordo foi o seguinte: eles me deram
o aval, a assinatura, desde que o requerimento fosse
colocado em votação, a partir do momento em que
o projeto fosse aprovado lá na CCJ. Como foi aprovado na CCJ – meu amigo Bira, que está aqui –, por
unanimidade, hoje pela manhã, estou encaminhando
requerimento à Mesa. Já estivemos numa reunião
com o Presidente Sarney, e houve o compromisso de
aprovar o requerimento hoje ainda e de o Estatuto ser
colocado em votação.
Então, encaminho a V. Exª. Permita à sua assessora, se ela puder pegar aqui, entrego em mão para a
Senadora Serys o requerimento. Eu quero dizer que
sou de cumprir acordo e palavra. Estou com este re-
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querimento na minha mão há mais ou menos 6 meses,
mas assumi o compromisso de todos os Líderes de
que eu só entregaria para a Mesa colocar em votação
depois da decisão da CCJ. A CCJ deliberou hoje de
manhã; requerimento na Mesa; estou tranquilo de que
a matéria vai a voto no dia de hoje.
Quero dizer que entendo a situação de parte do
movimento daqueles que lutam contra todo tipo de discriminação, de que não é aquilo que eles gostariam,
mas a vida é assim, Ministro Eloy – que está aqui no
plenário neste momento. A vida é assim. Eu quero dizer
para eles, de forma muito carinhosa – e eles sabem o
quanto eu os respeito –, e eu disse a V. Exª, que talvez
não fosse agora o momento ideal, mas a Seppir e o
Movimento me apresentaram um quadro e disseram:
“Paim, essa é a vontade de 90% do movimento social”.
Eu disse: então, que prevaleça a vontade da maioria no
princípio maior que é o da própria democracia.
Por isso, o Estatuto virá ao plenário no dia de
hoje. E nós continuaremos a fazer esse bom debate
para incluir tudo aquilo que porventura no momento
seja excluído.
Senadora Lúcia Vânia, que dialogou muito comigo, V. Exª está sempre do lado das causas sociais
e no combate aos preconceitos. Eu queria destacar,
inclusive, as preocupações levantadas já por V. Exª,
inclusive de que a política de cotas foi incluída no projeto da Deputada Nice Lobão, aprovado na Câmara,
de que a Senadora Serys é relatora e que vai ter o
debate na CCJ.
Ouço o aparte de V. Exª, que, até pela sua história, sua luta e pelo compromisso, que eu sei que V.
Exª tem, gostaria muito, muito de ver aprovado o nosso projeto original, que V. Exª inclusive defendeu aqui
no plenário.
A Sra. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, Senador Paim, votei favoravelmente ao acordo, com ressalvas. Confesso a V. Exª
que estou profundamente decepcionada com o projeto,
após me aprofundar em todos os artigos. Acho que o
projeto mexe com a essência ou com os valores que
nós entendemos serem os valores que provocam a
discriminação. É muito complicado substituir etnia por
raça. É uma forma de tentar mascarar a discriminação
que a população negra sofre hoje neste País. E nós
temos a obrigação de explicitar essa discriminação.
Acho que a queda ou a rejeição da política de cotas
é uma agressão, uma agressão sem tamanho. É muito difícil para nós, que entendemos que a política de
cotas é necessária. Eu falava, agora mesmo, Senador
Paim, para um Ministro, que uma das coisas que mais
me choca quando eu caminho pelo interior é a diﬁculdade que a pessoa da raça negra tem, inclusive em
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nos abraçar. Se não fazemos o gesto para abraçar, ela
própria se discrimina, ela própria tem medo. Então, nós
precisamos elevar a autoestima da população negra. E
a forma de elevar essa autoestima é buscar as ações
aﬁrmativas com toda a essência. E na medida em que
abrimos mão da política de cotas, nós estamos abrindo mão de valores que nós defendemos aqui, nesta
Casa. Concordo com V. Exª, que é um Parlamentar do
consenso, é um Parlamentar dos acordos e, por isso,
V. Exª tem conseguido grandes sucessos na questão
do trabalhador, na questão da igualdade racial, dos
deﬁcientes. Confesso a V. Exª que sempre fui uma
discípula sua, mas, nessa questão, eu me acho inteiramente desconfortável. Eu acho que nós poderíamos
ter feito um debate mais amplo; nós teríamos de lutar
com todas as nossas forças para que a questão racial
fosse evidenciada e acho que, ao longo da história
brasileira, nós temos essa característica de dissimular essa discriminação que hoje existe. Concordo com
V. Exª, que, na verdade, é um estudioso do assunto,
mas quero deixar aqui bem claro que a minha posição
é extremamente desconfortável. Eu votei lá favoravelmente ao acordo, mas eu quero ter a liberdade aqui
de votar contra esse projeto, porque é um sinal de que
nós temos de continuar essa luta, e continuar essa luta
com muita força, porque V. Exª conhece esta Casa e
sabe que, uma vez que nós aprovemos esse Estatuto, ele vai virar a Lei maior. Então, todas as iniciativas
que vamos ter no sentido de buscar ações aﬁrmativas,
vão alegar que o Estatuto não determina que isso seja
feito. Agradeço a V. Exª o aparte.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora Lúcia Vânia, agradeço muito o aparte de V. Exª.
Pode ter certeza que as preocupações de V. Exª eu
também expressei à Seppir e à comunidade negra em
um debate, inclusive, Senadora Serys, na sua sala.
V. Exª cedeu o espaço e ﬁzemos uma ampla reunião
lá. E, nesse debate, houve uma posição amplamente
majoritária da comunidade negra em nível nacional
e também da Seppir de que deveríamos, neste momento, dar um passo sem deixar de travar luta pela
inclusão. Foi até naquela oportunidade que me lembrei do Estatuto do Idoso. Quando o aprovei há seis
anos, tinha uma redação e, depois na caminhada, nós
fomos incluindo alguns outros artigos que melhoraram
a redação do Estatuto.
A Senadora Serys, na questão das cotas – aí eu
tenho que esclarecer da forma mais transparente possível e imaginável –, mesmo quando nós aprovamos
o estatuto original aqui, não estavam mais as cotas
na universidade. Naquele momento, houve um amplo
acordo de que nós trabalharíamos junto ao projeto.
Casualmente, o Senador Lobão está aqui. Senador Lo-
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bão, permita-me. Nós trabalhamos em cima do projeto
da Deputada Nice Lobão. E a Deputada Nice Lobão
incorporou inclusive a proposta que veio do Governo.
Aprovada na Câmara, ela veio para o Senado. A Senadora Serys é Relatora e não abre mão da política
de cotas. Então, nesse projeto que está pronto para
ser votado e que pode ser votado ainda este ano, nós
vamos ter que efetivamente ver quem está a favor ou
quem está contra.
O que eu quero dizer, Senadora Lúcia Vânia –
e, veja bem, é com carinho que estou falando com V.
Exª –, é que a minha posição não está muito longe
da sua. Um dia, da tribuna, eu disse, e agora repito:
se eu tivesse que dar nota 10 para alguns Senadores
– e com certeza daria para alguns –, para V. Exª, eu
daria nota 10 pela envergadura de seu mandato. E,
com seu depoimento, reaﬁrmo essa nota 10 porque
conheço na sua fala, no seu olhar, o compromisso
com essa história.
Hoje é um dia em que estão aqui as lideranças
do movimento. Se essa é a vontade da ampla maioria, que se vote o estatuto, sem deixar de travar o bom
combate já amanhã, na perspectiva de avançarmos ao
longo de nossa caminhada e nossas vidas; a senhora
pode ter a certeza de que o faremos.
Eu quero dizer, já que entrei direto neste assunto
que eu ia falar, Senador Mão Santa, Senador Botelho,
Senador Mário Couto, Senadora Serys, Ministro Eloy,
ex-Ministro Edson Santos, que estava aqui, que, há
poucos minutos, eu me lembrava de que 16 de junho
de 1976, Senador Mão Santa, é a data do massacre
sobre os negros na África do Sul, o chamado massacre sobre Soweto, onde jovens negros foram assassinados. Lembro-me da ﬁgura do jovem Peterson. E
foi a partir dali, daquele massacre sobre os jovens
negros, que a luta avançou. Nós tivemos a liberdade
de Nelson Mandela, que, inclusive, teria dito que foi
a partir da coragem, da audácia e da rebeldia dos jovens negros que nós avançamos para tirar o Mandela
do cárcere, acabar com o apartheid, e o Mandela virou o Presidente da África do Sul. São etapas da luta.
Entendo que essa é uma etapa que eu gostaria de ter
avançado muito mais. Por isso, não permiti, inclusive,
a votação deste tema no ano passado. Eu queria que
se debatesse mais. Olha, era para ter votado, se não
me engano, em novembro do ano passado. Eu não
permiti a votação e quis que o movimento negro e as
entidades que lutam pela liberdade e igualdade debatessem mais. E somente agora, na véspera do recesso
e na perspectiva, queiramos ou não, de um processo
eleitoral, o que não for votado até o ﬁm do mês de
matérias consideradas emblemáticas não será mais
votado neste ano. Joga-se tudo para o ano que vem,
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e eu disse que ia me submeter, apesar da discordância do mérito da maioria, que entendeu que a votação
tinha que acontecer neste ano.
Quero ainda dizer a todos que foi fundamental
a participação do Senador Geraldo Mesquita Júnior
desse debate, do início ao ﬁm, inclusive presidindo a
sessão de hoje pela manhã.
Mas, Senadora Serys, voltarei a falar mais sobre
o tema do Estatuto da Igualdade Racial no momento
adequado.
Tenho sido muito duro, e quero dizer que sou
mesmo ﬁrme e duro, rebelde, ousado, enﬁm, neste
debate dos idosos; nunca abri mão dos 80% sobre
o PIB para os aposentados e pensionistas. Mas não
poderia e quero, sim, neste dia, cumprimentar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter sancionado,
ontem, o 7,72% para todos os aposentados. Entendo
que o Presidente teve uma posição aqui de coragem,
também de rebeldia e de ousadia, diante da pressão,
Senador Zambiasi – e V. Exª sabe – que o Presidente
sofreu dos variados grupos econômicos, de editoriais
de jornais, do seu Ministro da Fazendo e do Planejamento. Mas o Presidente acabou decidindo em atender a nossa demanda. Quando eu digo nossa, meus
amigos, é porque não é minha; é nossa, do Congresso,
da sociedade. O Deputado Bonow, aqui conosco, foi
Relator na Câmara e nunca vacilou.
Deputado Bonow, V. Exª é do meu Partido, e eu
o tenho elogiado de público como Relator – como foi
V. Exª, Senador Mão Santa – do fator previdenciário.
O fator previdenciário foi aprovado e foi à sanção porque V. Exª manteve o seu projeto original, e nós aqui
o aprovamos desde o início.
Por isso, Senador Zambiasi, faço questão do aparte
de V. Exª exatamente no momento... Sei que V. Exª, como
eu, também é um admirador do Presidente Lula, que,
neste momento, não vacilou. Quando todos pressionavam e diziam “Olhe, vai ser vetado, vai ser vetado; o Lula
vai aproveitar o momento da vitória do Brasil na Copa do
Mundo, o Brasil ganha, dilui, e ele veta”, o Lula, com a
maior tranquilidade, foi lá e sancionou.
Agora, alguns querem que ele aprove, e ele aprova. Aí vi o editorial de alguns jornais, dizendo que foi só
pela questão eleitoral. Não foi pela questão eleitoral!
Foi uma pressão – e o Lula é um homem sensível –
do conjunto da sociedade brasileira, que disse: “Nós
queremos, sim, quebrar esse tabu, e o aposentado
tem que ter reajuste acima da inﬂação”. Por isso, foram
aprovados os 7,72%.
Senador Zambiasi, concedo um aparte a V. Exª,
que participou de todas as vigílias aqui em defesa dos
aposentados e pensionistas.
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O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E não me
arrependo, Senador Paim. Quero inicialmente cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Quero dizer que este
momento, que consagra um pedaço do trabalho que
se fez aqui no Congresso Nacional, deve muito à sua
persistência, aos seus posicionamentos sempre claros,
transparentes, com um compromisso básico que é o
compromisso com essa comunidade de aposentados
de todo o Brasil, que contribuíram muito para que vivêssemos este momento de tranquilidade, este momento
de estabilidade. É fruto dessa fantástica administração
do Presidente Lula, mas é também consequência do
trabalho desse povo que se aposentou nesses últimos
anos, que teve perdas e que agora, gradativamente,
se recupera por esse trabalho que tem na ﬁgura do
Senador Paim a sua liderança principal. E outros colegas aqui também se uniram nessa luta. Eu vejo o
Senador Mário Couto aqui dentro também, que foi um
dos grandes batalhadores...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sempre
esteve na mesma trincheira.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – O Senador
Mão Santa e outros colegas aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mão
Santa, Serys!
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Esta Casa
foi unânime. Foi unânime. O Senado foi unânime nesta
luta e conseguiu, portanto, chegar a este momento em
que se celebra esta consagração, porque é o primeiro
momento em que os aposentados do Brasil, depois de
muitos anos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – 20
anos!
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – ...começam
a recuperar minimamente as suas perdas. Então, louvores ao Presidente Lula, que corajosamente sancionou
esse projeto. Muitos podem confundir com uma ação
política, com uma ação eleitoral, mas não é, não! É
respeito à Casa, é respeito ao próprio Congresso Nacional, que melhorou o projeto, aprimorou e ofereceu
uma alternativa melhorada. E eu quero registrar algo
aqui: estávamos agora, eu e o Deputado Bonow - que
foi Relator desse projeto na Câmara dos Deputados,
na Comissão de Seguridade Social -, no gabinete do
Senador Simon, assistindo ao seu pronunciamento.
E eu dizia ao Deputado Bonow: “Nós vamos lá fazer
o nosso registro ao Senador Paim, nosso reconhecimento pela luta dele”. O Senador Paim lutou para que
não ocorressem mais perdas no salário, e essas perdas mexem com a vida de milhões de pessoas; não
mexem só com a vida do aposentado, não; mexem na
economia local...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem! Muito bem!
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Os proventos dos aposentados mexem na economia das comunidades. Quando falamos nesses R$10,00, R$12,00,
R$ 15,00 a mais por mês, isso mexe com uma comunidade, com a economia local, com o armazém, com
a padaria, com o mínimo de qualidade de vida que ﬁca
agregada a esses outros mínimos que vão se somando. É de grão em grão, é de degrau em degrau, mexe
com toda a economia. E, com certeza, isso provoca
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, Senador Paim. Agora vem a próxima luta: o veto ao fator
previdenciário é uma consequência, é uma relação de
equilíbrio que o Presidente propôs. Mas nós já temos
lá na Câmara um projeto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente!
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Esse projeto
é da sua autoria, e o Senado o aprovou por unanimidade. Agora é a hora de a Câmara fazer esse exame,
como nós aqui no Senado ﬁzemos em relação ao salário
mínimo - ao reajuste dos aposentados, perdão,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E também
do salário mínimo. Do salário mínimo! Tem razão.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E também
do salário mínimo, exatamente!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O salário mínimo hoje a quase US$300,00 foi fruto de um
trabalho coletivo.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Exatamente!
Então, agora, que a Câmara examine adequadamente,
serenamente o ﬁm do fator previdenciário, porque realmente essa é uma injustiça também histórica e que
provoca confusões. Eu vejo, eventualmente, uma ou
outra notícia dizendo que o fator previdenciário impede aposentadorias prematuras. Não tem nada que ver
com isso. Essa é uma interpretação completamente
errada que alguns setores vêm trabalhando. O ﬁm do
fator previdenciário é reconhecer um direito de contribuição dos trabalhadores e o seu tempo de serviço.
É só isso. Bom, não pode acabar com ele de forma
abrupta? Que se estabeleça uma escala...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Uma
transição!
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Um tempo, uma transição! Esse projeto que o Senador Paim
apresentou aqui nós aprovamos por unanimidade, e eu
espero que, se não der para assegurar como está, que
a Câmara possa aprimorá-lo, mas não fragilizar uma
proposta tão importante para o futuro de milhares, milhões de homens e mulheres que se beneﬁciarão, que
vão se aposentar já com essas novas regras. Senador
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Paim, este é um grande momento não apenas para a
vida política do Senador Paim, mas para a sua vida
pessoal, como cidadão brasileiro, que aqui, na condição
de representante não apenas de gaúchos e gaúchas,
mas de brasileiros e brasileiras, vence um grande desaﬁo e consagra uma nova etapa na vida de milhões
de pessoas em todo o Brasil. Parabéns ao Senador
Paim. Parabéns ao Presidente Lula, que foi sensível
e corajoso ao mesmo tempo. Sensível ao sancionar o
projeto, e corajoso ao fazê-lo, porque havia realmente
muita resistência, mas o Presidente soube, acima de
tudo, mostrar-se um homem ﬁel às suas origens.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Zambiasi, pela sua fala. É bom que todos saibam que V. Exª foi o Senador mais votado na história
do Rio Grande do Sul. Pela sua fala, pela grandeza,
pela sinceridade e pela tranquilidade, mostra o compromisso com aqueles que mais precisam.
Parabéns a V. Exª, Deputado Bonow - eu ia dizer
Senador Bonow, mas, quem sabe, um dia. Deputado
Bonow, quero mais uma vez cumprimentar V. Exª. V.
Exª esteve em meu gabinete, quando pegou para relatar o ﬁm do fator. Dialogamos muito, e V. Exª me disse:
“Paim, vou manter ﬁrme o que o Senado aprovou, e,
mais na frente, se houver possibilidade de construir
uma proposta intermediária, que venha; mas vou manter a posição do Senado”. Isso contribuiu e fez com
que chegássemos a este momento. Eu chego a dizer
que ter entrado o fator nesse debate ajudou muito a
serem sancionados os 7,72%. V. Exª sabe o que estou dizendo.
E nós agora podemos caminhar, com certeza,
para esse debate do fator. Até porque, mesmo que tivesse sido sancionado - e V. Exª sabe - da forma que
veio da Câmara, ele entraria em vigor só a partir de 1º
de janeiro. Então, temos junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e até dezembro, quem sabe, como
falou o Senador Zambiasi, para alterar.
Durante o nosso mandato, Senador Zambiasi –
e V. Exª não é mais candidato ao Senado por opção
própria, porque, se fosse candidato, estaria eleito; V.
Exª sabe disso, pois é pesquisa do meu Partido, e
não do seu; V. Exª estaria eleito, mas optou por não
ser mais candidato ao Senado esta vez -, quem sabe
com V. Exª ainda aqui poderemos dizer que liquidamos, enterramos, alteramos, modiﬁcamos e criamos
outra sistemática que não seja o fator, que só pega
os mais pobres.
Ainda ontem, Senador Zambiasi, eu falava aqui
com um Senador, e um Senador que está em primeiro
lugar nas pesquisas do seu Estado. Ele não sabia que
o fator só pega os mais pobres. “O que ouço é outra
coisa” - disse ele. “Eu votei por conﬁança no Senador

166

29470

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mão Santa e em V. Exª, pela derrubada”. Mas ele não
sabia que não pega outros setores, que só pega quem
ganha até R$3.465,00. Só esses são atingidos pelo fator. Os outros não são atingidos, porque esse é o teto
do regime geral, e só pega esse setor.
Enﬁm, Senador Antero de Barros, aqui presente,
ex-Senador, meus cumprimentos.
Senadora Serys, queria também dizer neste momento que tenho por obrigação cumprimentar o meu
amigo Bira, que é um líder da Central. As centrais trabalharam, sim, bastante por este momento. Todas deram a sua contribuição. Quero cumprimentar a Cobap,
como também todas as centrais, as confederações, o
Fórum Sindical dos Trabalhadores, porque todos trabalharam pelo ﬁm do fator e pelo reajuste de 7,72%
para aposentados e pensionistas.
Quero ainda dizer para aqueles que continuam
pessimistas que, por mais que nós aprovemos aqui
questões importantes como esta, alguns são pessimistas eternamente. Olha, duvidaram do 147 – o Bira
se lembra desse período –, um projeto nosso que foi
aprovado e foi pago; duvidaram dos 42,6%, que aprovamos e que foi pago também. Junto com as Centrais,
as Confederações e a Cobap, brigamos pelo salário
mínimo – inﬂação mais PIB que, hoje, está quase
US$300 –, aprovamos, foi sancionado e foi pago. A
PEC Paralela, aprovamos, foi promulgada, e é uma
realidade.
Agora, pessoal, é como eu disse: ontem, houve
jogo do Brasil na Copa do Mundo, lá na África do Sul,
certo? Ganhamos a partida lá, como ganhamos também
uma partida aqui, do 7,72%. O que nós queremos na
África do Sul? Nós queremos ganhar a Copa do Mundo mais uma vez, certo? E queremos também, ainda
neste ano, mexer, mudar, alterar, construir a questão
do famigerado fator previdenciário. Então, não desanimem. Continuem mobilizados, continuem pressionando,
continuem mandando e-mail, escrevendo no Twitter,
blog, carta, dando telefonema; visitem os partidos no
Município, visitem a Assembleia para continuarmos
pressionando para o ﬁm do fator previdenciário.
Concluo, Senadora Serys, em respeito à tolerância
de V. Exª, somente dizendo que estou convicto de que
a pressão popular, a mobilização é que farão as coisas
acontecerem aqui no Congresso Nacional.
Avançamos bem. Foram tantas vigílias. Foram
tantas passeatas. Foram tantas caminhadas. Foram
tantos debates em Comissões, que dá para escrever
um livro sobre a história dos aposentados neste período em que estamos juntos aqui no Senado, não é
Senador Zambiasi?
O Senador Mão Santa, que está ali quieto, foi o
Relator do ﬁm do fator e o defendeu em todas as Co-
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missões, até que aprovamos no plenário, indo para
a Câmara dos Deputados. Quero que a população
entenda que ninguém jogou a toalha. Não jogamos a
toalha. São etapas da luta. Conseguimos os 7,72% e
vamos continuar perseguindo o ﬁm do fator, como os
meus amigos que estão aqui das entidades que lutam
contra discriminações.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou passar a palavra a V. Exª em seguida.
Ninguém vai jogar toalha com a aprovação do
Estatuto. Nós continuaremos, ponto a ponto, ampliando as políticas públicas de combate a todo tipo de
preconceito. Isso é compromisso de todos nós. Essa
luta é permanente. Ela não começou hoje e não termina hoje. Está falando aqui alguém que, há mais de
vinte anos, discute e que apresentou o Estatuto da
Igualdade Racial.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Paulo
Paim, V. Exª tem que reviver a bravura do povo gaúcho.
O valor da histórica Guerra Farroupilha foi assim: eles
queriam uma República. Bento Gonçalves, depois de
10 anos de luta pelo ideal do povo gaúcho, com sofrimento. Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, estrangeiros, eles aceitaram uma rendição com o próprio Duque de Caxias, mas impuseram condições. Uma das
condições era que o objetivo seria duplo: fazer nascer
a República, pois o mundo todo estava derrubando os
reis, e libertar os negros. Então foi acordado que os
negros seriam libertos. E Caxias, representando o Império e os reis, na hora não quis cumprir, e os negros
que estavam lá lutando não se renderam, morreram,
não aceitaram ser enganados. Morreram e a luta continuou. Anos depois é que nós conseguimos, aqui no
Congresso, por meio de Rui Barbosa, ter a Lei Áurea
sancionada pela imprensa. Essa é uma luta. Ali, eram
os escravos da cor preta. Agora, os nossos escravos
são os velhinhos aposentados, escravos da falta de
sensibilidade e da verdade. Dão explicações, desvirtuando, que nada dizem. V. Exª tem, pois, coragem. E
digo que V. Exª é um homem, vamos dizer, que pode
guiar um lado ou outro a aceitar a Previdência se o seu
lado político ganhar. O meu aceita. Não há erro algum.
Isso tudo é mentira. Estão enganando. A imprensa está
sendo paga para isso. Quem paga a aposentadoria é
o próprio aposentado. Cada um paga a sua e vai usufruir depois de anos e anos de descontos calculados.
Então, nós queremos dizer aqui, nós continuamos
acreditando no estoicismo de V. Exª, na persistência.
E vamos acabar com isso quando sair esta nova lei
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áurea que vai libertar dessa escravidão ignóbil, que é
o fator redutor previdenciário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª sempre nos acompanhou aqui em todos os momentos. Não houve uma
atividade, uma vigília, uma negociação em que V. Exª
não estivesse junto, exigindo o ﬁm do fator e também
o reajuste de 7,7%. Com certeza, hoje, Senador Mão
Santa, 8,6 milhões de aposentados estão festejando
esta decisão do Congresso Nacional e também do
Presidente da República. Agora, com certeza, também
aqueles que estão na expectativa de se aposentar estão
esperando que o Congresso Nacional, que é quem vai
dar a última palavra, aponte o caminho das alterações
e do ﬁm do famigerado fator previdenciário.
Era isso, Srª Presidente. Agradeço a V. Exª pela
tolerância do tempo, permitindo que eu falasse dos dois
temas. Em relação ao Estatuto da Igualdade Racial,
dirigi-me a V. Exª diversas vezes, uma grande Senadora. Senador Antero de Barros, não entendo como a
Senadora Serys não vem candidata ao Senado pelo
meu partido. Não entendo. Mas há alguma coisa entre o
céu e a terra que nós não entendemos. Uma Senadora
que chegou à Vice-Presidência do Senado – uma das
vice –; a Senadora que é Relatora de inúmeros projetos
polêmicos, porque ela tem lado, porque ela defende
posições com muita convicção... Fiquei sabendo há
dias, e ela me conﬁrmou hoje, que infelizmente não
é candidata ao Senado, embora tenha apresentado o
seu nome. Isso eu não entendo. Minha solidariedade
total, Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paim. São coisas
difíceis de explicar. O Presidente do meu partido decidiu, de forma pessoal e intransferível, que o candidato
é ele. Ele tem maioria do partido; estou fora da disputa. Devia ter deixado pelo menos que o povo de Mato
Grosso avaliasse se eu deveria voltar ou não.
Com a palavra, pela Liderança do PSC, Senador
Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senadora Serys Slhessarenko,
que preside esta sessão, Parlamentares da Casa, brasileiros e brasileiras que assistem aqui no plenário do
Senado e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado da República. Primeiro, quero
fazer uma saudação toda especial ao Senador Antero
Paes de Barros. Olha, esse Mato Grosso tem muitos
nomes, mas o Antero Paes de Barros foi... Aliás, as
oposições, o candidato da oposição de hoje, que acredito será o próximo Presidente, deve muito ao Antero
Paes de Barros.
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Ele se sacriﬁcou em eleições. Perdeu, mas Rui
Barbosa perdeu e está ali. Todo mundo repetindo o que
ele dizia. Antero Paes de Barros não perdeu a dignidade
nem a vergonha. Ele mudou aqui, ele fez história.
Este Senado nunca antes, como diz o nosso
Presidente, com todo respeito – Camões dizia nunca
dantes em mares navegados –, se reunia segunda e
sexta-feira. A bem da verdade, eu tenho que confessar; isso é muito a minha cara mas não se deve a mim,
não. Três Senadores mais ousados, mais experientes
do que eu – Antero Paes de Barros, Arthur Virgílio e
Efraim – viram o Regimento e resolveram fazer esta
Casa funcionar às segundas e sextas-feiras.
O Paim era o Vice-Presidente, tinha vontade, mas
o Partido dele não interessava – ouviu, Serys? Você
sabe –; aí eles me convocaram. Eu sou poucos dias
mais velho do que ele. Então ele leu o Regimento e
viu que para começar uma sessão tem que ter quatro
Senadores, e disse: ”Mão Santa, vá para a Presidência”. Por isso que eu já presidi... Era regimentalmente.
E começamos. Éramos nós quatro.
Depois quiseram “tocar fogo” naquela mulher
extraordinária, Heloísa Helena; aí nós tiramos ela da
fogueira. Aí foi aumentando em segunda e em sexta.
Com Antero, nunca deixou de haver sessão. Quando
eu não estou aqui, está a Serys.
Assim os Senadores têm mais tempo para defender suas teses. Rui Barbosa tem muito discurso de
três horas, quatro horas. E, num dia normal, ele era
contido. Então, eu quero aqui me congratular com a
presença de V. Exª. Carlos Lacerda engrandeceu este
Parlamento como jornalista, e V. Exª é o Carlos Lacerda dos dias modernos. Soube fazer oposição. Olha, V.
Exª é credor; José Serra é devedor. V. Exª sustentou
essas oposições. Depois, nós pegamos – eu, o José
Agripino e o Arthur Virgílio.
Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte:
José Agripino, esse negócio é uma vitória de Pirro.
Pirro, um General da antiguidade, obteve uma vitória,
mas quando ele examinou a situação viu que a vitória era insigniﬁcante. Quase todo o seu Exército tinha
morrido; tinha se sacriﬁcado e sofrido, cidades foram
queimadas.
A sanção de Sua Excelência o Presidente da República, para os nossos aposentados, foi uma vitória
de Pirro. O ganho é mínimo. Na realidade, para que
tenham ganho mesmo... Um quadro vale por dez mil
palavras. Quem disse isso foi Confúcio. Então, quem
ganha mais de R$1.200,00, José Agripino, vai ganhar
R$20,00 a mais. Quem ganha, como a grande maioria,
salário mínimo vai ganhar R$10,00. É bom? É bom.
A grande conquista, José Agripino, seria enterrar
o fator previdenciário. Foi uma vitória de Pirro, quer di-
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zer... Mas nós vamos continuar essa luta. Primeiro, a
mídia, José Agripino.... Nós somos preparados, mas
muito preparados – V. Exª, eu, muito preparados. José
Serra não é mais do que nós, mesmo nível... Ele não
estudou. Nós entendemos as coisas.
Então, José Agripino, esse blefe que a imprensa...
Quem paga aposentadoria é cada um, cada um paga
a sua. Eu sou aposentado como cirurgião. Trabalhei –
ﬁz concurso muito cedo – mais de trinta anos, contribuindo para a Previdência. Era descontado. Cada um é
que paga a sua aposentadoria. Não é Presidente, não
é Ministro, não é partido, nada. O dinheiro que está ali
é calculado. Tem gente que paga 54 anos. Aí, na hora
em que se aposenta, com 70 anos, morre após seis
meses. Olha a matemática! Olha os cálculos atuariais!
Entendeu, José Agripino? No começo, tem muita gente.
No Brasil, a grande maioria começa a trabalhar aos 16
anos de idade. Eles pagam, pagam, e vão até a compulsória, aos 70 anos. E a idade média é 72 anos.
Então, são feitos os cálculos atuariais. Se puser
esse dinheiro para render para a Previdência, jamais
vai falir. Jamais vai, José Agripino, porque não existe
isso no mundo. É o único País que tem esse fator redutor da Previdência.
Resumindo: um trabalhador, um velho responsável que contribuiu para, no ﬁm de sua vida, com sua
mulher, sua Adalgisinha, ganhar dez salários mínimos,
está ganhando cinco. Pode ver! Quem contribuiu por
muitos anos, 30, 40, 50 anos, ou mais até, pagou para
ganhar cinco e está recebendo dois!
E a desgraça foi maior, Antero Paes de Barros –
escuta para V. Exª dizer lá em Mato Grosso –, foi maior
porque... O Padre António Vieira dizia: “Nunca um bem
vem sem ser acompanhado de outro bem”. Eu que não
sou o Padre António Vieira, digo: um mal também.
Então, além desse fator previdenciário redutor,
surgiu uma desgraça: os ricos, aqueles ricos que estão
nos infernos, os banqueiros, inventaram um empréstimo consignado. Eu me levantei contra. O País sabe.
Lembra-se, Mário Couto? Isso não dá certo, Luiz Inácio. Estão te enganando, Luiz Inácio! O meu dever é
adverti-lo. Eu gosto do Luiz Inácio, mas é que ele...
Olha, Abraham Lincoln ensinou ao mundo: “Não
baseie sua prosperidade em dinheiro emprestado”. Não
podia dar certo. Mas os banqueiros ﬁzeram tanta propaganda... Quem paga as emissoras de televisão são
os banqueiros. Quem paga as rádios são os bancos.
Quem paga os jornais são os bancos. Aí meteram na
cabeça de todo mundo que era uma coisa boa, maravilhosa: “Empréstimo é coisa boa”.
Não é. É a escravatura da vida moderna. E nós
advertimos aqui, viu, José Agripino? Isso não dá certo.
Tirar carro para pagar em dez anos, isso é uma loucura!
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Abraham Lincoln disse: “Não faça a sua prosperidade
com dinheiro emprestado”.
Agripino, eu fui ver o contrato. Em todo o interior
nas casas estava pintado: “Empresta-se dinheiro”. É
bom. A televisão, dia e noite – os bancos tudo pagando –, dizia: é um negócio bom. O Governo é bom. Tirem dinheiro! E os velhinhos... Quem não vai na onda,
quem não pega uma lavagem cerebral? Todos foram
tirar esse desgraçado empréstimo consignado. Mas
aquilo era bom só para os bancos. É o negócio mais
seguro do mundo. Não existe. Eles tiram da boca dos
aposentados. É um negócio seguro. Tirou, está morto.
Então, os velhinhos passaram a ter desconto de 40%,
José Agripino, dos seus ordenados, que eram pequenos. Já tinham o fator previdenciário. Tiraram mais
40%. Passaram a viver com 20%. Isso não dá certo.
Nunca antes houve tanto suicídio dos nossos bons
avós, bons trabalhadores, os velhinhos. É duro, mas
é a verdade. Os bancos se enriqueceram, se aproveitaram. Eu quero que me apontem qual foi o banco que
teve diﬁculdade no Brasil.
Ô José Agripino... O José Agripino sabe tudo ou
quase tudo. É o mais preparado de nós aqui. Eu chamo a atenção para aprender com ele. José Agripino,
o Primeiro-Ministro da Inglaterra já rodou, porque ele
deu dinheiro demais aos bancos, já perdeu a eleição,
já o tiraram. O Barack Obama anda perturbado.
Eu estava na Espanha – atentai bem, ô, José
Agripino, Marisa! –, quando vi o Santander fechando
agência, falindo. Aí, quando eu cheguei ao Brasil: Santander, a ﬁlial aqui no Brasil, lucro, lucro, lucro. Todos
os bancos do Brasil ganharam, porque o negócio era
bom para eles e era ruim para os velhinhos.
E eu fui ver, ô, José Agripino, o contrato, as letrinhas miúdas. Fizeram com má-fé. Enganaram os
velhinhos, e o Luiz Inácio acredita. Mas os aloprados
ali, a mando, a serviço dos banqueiros... A letra é tão
miúda que o velho não lia. Todo mundo sabe que velho não tem vista boa. Ou ele tem vista cansada, tem
presbiopia, ou ele tem catarata, ou ele é cego mesmo,
cegueira da idade, diabetes e tudo. Então, os velhinhos
não viram e, quando viram, estavam descontando 40%
de todos os salários. Eles estão aí em diﬁculdade.
Então, é isso que nós queremos. Essa campanha
não é contra o Luiz Inácio. Não estou contra ele. Estou
a favor da verdade, defendendo os velhos, os aposentados. Eu sei que isso não agrada aos poderosos, aos
banqueiros, à imprensa. Não agrada. Ela não diz, mas
ela é paga por quem? Pelos banqueiros, pelos ricos,
pelos poderosos. Não diz. Não agrada. Mas essa é a
verdade. Mas o jornal vale pela verdade que diz. Essa
é a verdade verdadeira.
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Então, nós queremos continuar essa luta, está
ouvindo, José Agripino? Porque um mal não vem só,
José Agripino. Nós vivemos hoje numa sociedade que
não é civilizada; é uma barbárie. E não era assim. Os
nossos velhinhos, os nossos avós, são importantes
para a instituição mais importante, que é a família.
Essa é a instituição sagrada, divina. Deus colocou o
Filho dele numa família.
Mas tem o pai do Seu José, o avô, que foi enganado, foi abandonado, foi explorado. Então, aquele
avô, Serys... Você tem avô, Serys? Eu tenho saudade
do meu. O meu era bom. Ô bicho bom é avô, é avó! O
Luiz Inácio não tem culpa. Ele não teve avô nem avó.
É um herói. A mãe era boa. Mas eu tive. Eu tive! Avô
é bicho bom; avó. Eu sou melhor avô, Paim, do que
pai, porque, quando fui pai, eu trabalhava muito e passava a noite operando os pobres numa Santa Casa.
Chegava tarde, e os meninos já estavam dormindo. A
Adalgisa os criou. José Agripino, agora, como avô, eu
dou mais atenção.
Assim eram os nossos velhinhos. Eles ﬁzeram
essa contribuição para ajudar seus netos, seus ﬁlhos,
seus genros, a família. Mas, de uma hora para outra,
os velhos não estão podendo corresponder aos seus
próprios compromissos com a saúde, com os remédios,
com a família. Aí a família se desestrutura.
Olha, isso é tão verdade, que Barack Obama...
Barack Obama, esse aí, em quem repousa a nossa
esperança da democracia, tem dois livros, José Agripino. Você já leu, José? Já leu? Pois eu vou-lhe dar os
dois. Eu gosto muito de você. Um conta a vida dele e
o outro é da política, da eleição. Mas, no que ele conta a vida, ele diz o seguinte: “Se não fossem os meus
avós, eu seria um maconheiro”. Isso eu só estou dizendo para ver como avô é importante. E os nossos avós
estão destruídos, foram explorados. Eles trabalharam,
trabalharam, trabalharam e agora estão... E não sou
contra o Luiz Inácio.
Ô Paulo Paim, diga lá para o Luiz Inácio que ele
vai ﬁcar na história, porque a melhor obra não é a que
a imprensa está dizendo, não. Foi o salário mínimo. Foi
o salário mínimo! Esse salário mínimo era U$70,00
(setenta dólares). O Paulo Paim se levantou ali, nos
chamou para fazer uma campanha para U$100,00
(cem dólares). Eu era São Tomé. Viu, ô, Paim? Era São
Tomé! Aí, conseguimos US$100,00. Hoje é duzentos
e... O salário mínimo?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Hoje equivale a U$290,00 (duzentos e noventa dólares); àquela
época, US$60,00.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Essa foi a grande obra do Presidente Luiz Inácio. Essa! Obediente a
Deus, que disse: “Comerás o pão com o suor do teu
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rosto!”; obediência a Rui Barbosa, que disse: “A primazia é do trabalho e do trabalhador”. Ele veio antes;
ele faz a riqueza. A primazia aqui é dos banqueiros.
Os banqueiros é que estão na boa.
Então, foi essa que causou a distribuição de renda, José Agripino. Foi isso; valorizou o trabalho. Então,
a distribuição de renda foi aí. Essa é a obra que merece os nossos aplausos, de quem pensa. Descartes:
“Penso, logo existo”. Então, essa é de quem pensa, de
quem estudou e de quem sente.
E nós não estamos contra. Nós estamos aqui
querendo resgatar, da mesma maneira que estamos
aplaudindo quem trabalhou, o aumento do salário mínimo. Luiz Inácio, afastai-te desses aloprados e ouça
o Senado da República! Pedro II, preparado para ser
Governador, Luiz Inácio, governou este País, 49 anos,
e bem. Ele deixava a coroa e o cetro e vinha ouvir os
Senadores. Então, nós estamos defendendo aqui: se
Vossa Excelência valorizou quem está trabalhando,
merece nossos aplausos, o aumento do salário. E nós
queremos que se respeite não é quem está trabalhando;
é quem já trabalhou, a quem a nossa Nação deve.
Com a palavra Paulo Paim, Senador do PT.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mão
Santa, no dia de hoje não há como não conversarmos
sobre a importância da sanção dos 7,72%, que foi fruto, no mínimo, eu diria, de 8 anos de luta, desde que
aqui chegamos juntos. Todos os dias, nós, da tribuna,
querendo quebrar esse tabu de que aposentado não
pode ter aumento real. Enﬁm, depois de tanta batalha,
ontem foi sancionado. Oitenta por cento do PIB. Nós
queríamos 100%. Foi uma luta! Então, no dia de hoje,
é natural que usemos a tribuna, que façamos apartes, mas mostrando ao nosso povo que foi importante
a sanção do Presidente Lula. Claro que foi! Eu noto
que um ou outro fala: “Não, mas a questão eleitoral!” E
eu com a questão eleitoral? Eu quero saber se haverá
mais dinheiro no bolso do nosso povo. É isso que eu
quero! Tomara fossem 100%. É isso o que eu quero.
Não quero saber. Agora, porque é ano eleitoral, nós
não temos que pressionar, não temos que mobilizar,
não temos como dizer que tem que sancionar? Claro
que temos! O que importa é que a proposta é justa.
E, na mesma linha, para concluir, quero dizer que V.
Exª – mais uma vez, repito – foi fundamental na relatoria do fator, e vamos continuar travando essa batalha.
Ou aprova o projeto que temos lá na Câmara com um
acordo, um entendimento, com alguma alteração, ou
trabalharemos para votar o veto ao fator e exigir que
o voto seja aberto, e não secreto. Já foi feito isso inúmeras vezes na Casa. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Incorporo todas
as palavras do Senador Paulo Paim ao meu pronun-
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ciamento. E quero dizer que eu me orgulho de estar
aqui e que meu maior orgulho foi o de ter sido escolhido para ser o Relator dessas leis que beneﬁciam os
idosos. Quem as fez foi o Paulo Paim, mas quem as
faz não pode defendê-la. E eu saí defendendo as leis
do Paim em todas as Comissões desta Casa: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos
Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais e aqui
neste plenário. E fomos para a Câmara. E fomos para
a vigília. E fomos para o povo. E conquistamos.
Agora, com o aparte as Minas Gerais, Libertas
Quae Sera Tamen. Mas isso é assim mesmo. As conquistas. A nossa independência teve o pescoço de
Minas, Tiradentes. Teve o pescoço de Minas. Teve a
Batalha do Jenipapo, do Piauí, porque queriam dividir
este Brasil em dois, e nós não deixamos. E se conseguiu, no ﬁm, a Lei Áurea. Mas foi Minas que começou,
e agora V. Exª tem a voz.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Obrigado, Senador Mão Santa. Quero cumprimentá-lo pelo
seu pronunciamento, cumprimentar o Senador Paulo
Paim, todos nós que lutamos por esse reajuste adicional para os aposentados. É um reajuste justo. Vimos
ainda nesta semana o reajuste dos planos de saúde
superior à inﬂação. Quero lembrar um ponto importante,
Senador Mão Santa, esta foi uma decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi tão criticado. O
Presidente Lula só sancionou esse aumento porque o
Congresso tinha decidido dessa forma. E este é um ano
eleitoral, o Presidente Lula não queria se desgastar e
arriscar a perder votos. Esta é a verdade nua e crua.
É importante que todos saibam que o Presidente foi
forçado a sancionar, porque o Congresso assim decidiu em nome da população brasileira.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço. V.
Exª simboliza e sintetiza a grandeza libertária e justa
e decente do povo de Minas.
Com a palavra o nosso querido Romeu Tuma,
Corregedor deste Senado.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Mão
Santa, é um prazer cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que faz. É claro que o Senador Paulo Paim,
ontem, fez referência à sanção presidencial dos 7,7%,
e, claro, vetando o fator previdenciário – e nós lutamos
tanto para que isso não acontecesse. E V. Exª, pelo
que me diz, foi o Relator da matéria. Então, o cumprimento é dobrado, por isso sua mão é santa, porque
ela é abençoada...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não sei, sou
ﬁlho de Deus como todos nós somos. Nós somos ﬁlhos
de Deus e somos gente boa.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Um projeto
muito difícil de ser aprovado. Várias vezes foi dito aqui
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que seria vetado. O Senador Eduardo Azeredo tem
razão no que disse no aparte feito a V. Exª – e concordo, plenamente. E, hoje, na Comissão dele houve
uma discussão interessante, com pedidos de vista...
Eu não vou entrar no mérito da discussão, mas o fato
levantado pelo Senador Flexa, em acordo com o Senador Arthur Virgílio e outros, foi da apreciação dos
vetos. Falou-se que mais de 30 mil, Sr. Senador, estão
paralisados há anos. Não só deste Governo, mas também de Governos anteriores. São mais de 30 mil vetos!
Então, se esse entrar na lista cronológica, o senhor
imagina... O Senador Paim não está aí, mas foi, sem
dúvida nenhuma, a pressão, a presença, tudo aquilo
que o Congresso fez para aprovar o 7,72%. Cumprimento V. Exª e, quando eu tiver um projeto bom, vou
pedir para V. Exª relatar.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu agradeço a
V. Exª, que mostra a coragem que o Parlamento deve
exigir para derrubar esse veto. Isso faz parte do jogo
democrático. Nosso Presidente, Luiz Inácio... Isso não o
diminui, se Vossa Excelência aceitar que o Congresso
derrube veto. Eu fui prefeitinho, e a Assembleia derrubou
veto meu. Fui Governador de Estado. Pelo contrário, a
gente se curva a isso, ao jogo democrático. E é uma
das saídas que V. Exª aponta.
Mas eu queria dizer, para encerrar Senadora
Serys... Heráclito, hoje acordamos cedo para a da
Infraestrutura, não é? Fomos votar. Nós ajudamos o
Presidente. Ele, hoje, mandou três jovens... José Agripino, eu ouvi no carro o pronunciamento. Está ouvindo,
José Agripino? Coincidia com o seu. Os argumentos
eram sobre a Anac, Diretores da Anac, um sistema
para controlar a aviação aérea. Mas, ao votarmos – e
olha a grandeza que nós temos: V. Exª protege igualmente... Jovens, meninos, não chegaram nem a ver o
Brasil perder a Copa de 50, tudo era mais novo. Mas
votei nos indicados, e os adverti de que a aviação, que
este País já teve um antes – Santos Dumont, Brigadeiro Eduardo Gomes, esses Brigadeiros que fundaram
a Embraer, o ITA. Existia o antes. Quando era menino,
saía da minha cidade de Parnaíba, Senador Heráclito,
na Panair, na Aerovias, na Aeronorte – havia muitos
tipos de aviões. Tinha até a Paraense Transporte Aéreo, que o pessoal chamava de PTA – Prepara a Tua
Alma, porque, de quando em quando, caía um.
Mas saíamos lá de Parnaíba, Heráclito, pousando – era bom porque eu aprendia geograﬁa – em
Fortaleza, saltava, tomava coca-cola; depois ia para
Natal, João Pessoa, Recife, Aracaju, Salvador. Eu ia
no Douglas, chegava às 4 horas. Isso, menino. Agora
é o tripé: mentira, corrupção e incompetência. Não tem
avião nenhum, nem teco-teco, na nossa cidade.
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Então, eu advertia como o Senador José Agripino de que este País já teve mais de 300 aeroportos
funcionando. Hoje, tem menos de 100, porque os poderosos acabaram com aquelas linhas mamárias dos
pequenos aeroportos.
E nós votamos, mas exigimos que voltasse a ter
linhas mamárias. A TAF faria isto: Fortaleza, Sobral,
Parnaíba, Teresina e São Luís.
Hoje um doente de São Luís que se opera em
Teresina – lá nós fazemos cirurgia cardiovascular e
transplante cardíaco; eu botei aquele Estado na era dos
transplantes –, então sai um doente de São Luís para
se operar em Teresina, fazer um transplante, tem que
vir a Brasília. São Luís é do lado ali, mas é de Brasília
que vai a Teresina. O Presidente da Associação Comercial do Piauí, José Elias Tajra, me falou: “Qualquer
comercialização entre Teresina e São Luís sai de lá e
vem a Brasília antes de ir a São Luís.
Então eu dava meu voto, como damos frequentemente, aprovamos as coisas do Governo, mas temos
que mostrar que há coisas a corrigir.
Essas são as nossas palavras.
Faço um agradecimento à Serys, que hoje está
com uma generosidade, com uma bondade aumentada
e a beleza também, está mais elegante e simpática.
Nosso agradecimento pelo tempo que tem cedido.
Queremos dizer que somos daqueles Senadores, Heráclito, como Rui Barbosa, que foi oposição,
mas fez mais bem a este País do que os baixos cleros que existem aí se vendendo e fazendo negociata.
Foi oposição Rui Barbosa, mas a Bahia, o Brasil e a
democracia o reconhecem e admiram.
Então a nossa posição é igual a de Rui Barbosa,
apenas épocas distintas.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mão Santa.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, estou
encaminhando à Mesa um Requerimento de Voto de
Pesar pelo falecimento ontem do ex-Senador Murilo
Badaró, de Minas Gerais. Badaró foi Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Entrou na vida pública aos 27 anos, em 1958, pelo PSD
antigo; depois foi seguidamente Deputado Federal,
foi Ministro da Indústria e Comércio, e ainda voltou à
sua terra natal para ser Prefeito de Minas Novas, no
Jequitinhonha mineiro.
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Era atualmente Presidente da Academia Mineira
de Letras, desde 1998.
Ao seu funeral compareceram os políticos de
Minas Gerais, de todos os partidos. Murilo Badaró faleceu, portanto, aos 78 anos.
Na Comissão de Constituição e Justiça, onde está
o seu retrato na galeria de ex-Presidentes, foi aprovada
também uma Moção de Pesar, subscrita pelo Senador
Romeu Tuma e pelo Senador Antonio Carlos Junior.
De maneira que quero apresentar também, em
plenário, esta homenagem ao homem público mineiro que, durante toda a sua vida, dedicou esforços na
melhoria da vida de todos os cidadãos, nossos conterrâneos.
Esse é o requerimento que quero trazer, Srª Presidente, e entrego à Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Azeredo.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, temos uma grande
plateia hoje. É bom a gente ver esta Casa cheia, saber
que o povo brasileiro está acompanhando os trabalhos
do Congresso Nacional e, principalmente, do Senado
da República.
Quero cumprimentar o Senador Paulo Paim pelo
trabalho que ele tem desenvolvido, principalmente
pela vitória que ele teve hoje na CCJ, pois foi votado
e aprovado naquela Comissão o Estatuto da Igualdade Racial.
Trata-se de uma luta antiga do Senador Paim,
mas também de toda esta Casa. Tenho certeza de que
os Senadores que vão votar em plenário vão votar a
favor, darão o seu voto de aprovação, resgatando, assim, a história deste País, nossas raízes, nossa força,
que vem justamente de todos aqueles que formaram
a estrutura do povo brasileiro, e os negros são fundamentais nesta estrutura. Quero cumprimentar aqui, em
nome de todos aqueles que lutaram e lutam pelo Negritude, a Ana José Alves Lopes, uma grande e querida
amiga minha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Diretora Presidente do Coletivo de Mulheres Negras
de Mato Grosso do Sul, do Conselho Estadual dos
Direitos Humanos da Mulher e do Conselho Nacional
de Promoção da Igualdade Racial. Cumprimento todas
elas e todas as minhas amigas, principalmente que trabalham comigo, a Jane Guedes, a Miriam Cambará e,
principalmente, o Ben-Hur Ferreira, que foi Deputado
Federal e é um grande e querido amigo. Portanto, em
nome deles, quero parabenizar todos aqueles que têm
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lutado enormemente pela causa da igualdade racial
no nosso País.
Também quero cumprimentar o Congresso Nacional pelo reajuste dos aposentados, uma grande luta
desta Casa que valeu a pena. Diziam que o Presidente
Lula ia vetar, que ele não ia aprovar, que não ia aceitar o que o Congresso fez, mas ele acabou aceitando.
Foi uma luta desta Casa, que ﬁncou o pé e disse “nós
queremos isso, é importante, o País aguenta, os aposentados merecem”. E nós vimos o resultado do que
aconteceu com essa aprovação. Portanto, nós estamos
de duplo parabéns nesta Casa.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
vim falar de uma coisa que me preocupa muito aqui,
uma coisa que, às vezes, não é muito ligada principalmente aos homens, Senadores, que estão aqui
me ouvindo nesta tarde, mas algo que é fundamental
para o País. Eu quero falar dos 13 milhões de crianças que nós temos hoje no nosso País com até quatro
anos de idade. São 13 milhões de crianças com até
quatro anos de idade. Só 1,5 milhão delas têm assistência, têm garantida a creche e a pré-escola. De 13
milhões, somente são assistidas 1,5 milhão, é muito
pouco para um País como o nosso, principalmente se a
gente pensar nos milhões de mulheres que trabalham
fora de casa, que precisam deixar suas crianças – e
eu vejo quantas crianças aqui –, que precisam de um
espaço onde elas ﬁquem, não para ser um depósito
de crianças, mas para que elas tenham lá a educação
que elas precisam ter, para que elas tenham os estímulos que precisam ter para crescer com sabedoria,
para serem adultos melhores, para serem jovens mais
promissores.
É em nome dessas crianças, que não têm voz...
Elas não virão aqui no plenário falar. Muitas delas ainda
não aprenderam a falar, mas nós temos que ser o eco
da voz dessas crianças, para mostrar que o Brasil precisa olhar para essas crianças, principalmente para os
pequeninos e pequeninas, de forma diferenciada.
Eu ouvi, esta semana, que foi divulgada uma
pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, pelo
Ministério da Educação, MEC, e pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma pesquisa feita
nas creches de nosso País, nas pré-escolas de nosso
País, para ver como é que elas estão.
As pesquisas, em geral, são feitas em cima do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades,
mas pouco se faz em torno das crianças pequenininhas,
para saber como é que elas estão sendo cuidadas, se
elas estão sendo bem cuidadas, se as creches estão
boas, se as pré-escolas estão boas. Mas o resultado
da pesquisa foi uma lástima.
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Creches e pré-escolas... Educação infantil brasileira, que congrega creche e pré-escola, mereceu
a nota 3,4, numa escala de zero a dez. Em qualquer
escola se tem nota de zero a dez, sendo zero a pior
e dez a melhor. Nossas creches e pré-escolas, nossa
educação infantil, recebeu nota 3,4! Foi rebaixada, foi
reprovada!
Como é que nós vamos ﬁcar felizes em saber...
O grandinho, que tem mais de quatro anos, já briga,
já tem voz, fala, grita e reclama quando as coisas não
estão boas. Mas e os pequenininhos? Quem é que
vai reclamar por eles? Como é que o bebezinho vai
reclamar se as coisas não estiverem boas na creche?
É aí que entra a ﬁscalização, entra o acompanhamento, a garantia de termos creches de qualidade, o que
não temos.
O estudo feito pela Fundação Carlos Chagas, pelo
MEC e pelo BID nos mostra que só 1% das creches é
boa. Um por cento? É o mínimo. E quando as pesquisas
indicam que só 1% delas é boa, isso signiﬁca que nós
estamos oferecendo às nossas crianças brasileiras a
pior assistência, a pior educação, o pior cuidado.
O meu libelo hoje é dizer que, se a importância
da primeira infância para a formação do caráter das
pessoas é comprovada cientiﬁcamente, que é cientiﬁcamente comprovado que só temos cidadãos adultos
com boa formação, com bom caráter, se eles tiverem
uma infância boa, com os primeiros anos de infância
aquilatados, para garantir principalmente o caráter, a
formação do caráter das nossas crianças, se nem disso
nós estamos cuidando, quem é que vai cuidar?
É sobre isto que quero falar nesta tarde. Antes
de continuar, porém, ofereço a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Marisa, quero me associar ao pronunciamento que V. Exª começa a fazer, que já, pela introdução,
mostra sua importância. Realmente, muita gente ainda
não valoriza a importância do ensino justamente nos
primeiros anos da infância. Portanto, eis a importância
das creches. E como disse V. Exª, mostrando os dados
aí, é lamentável que o Brasil ainda exiba esse tipo de
números. Enquanto isso, a gente procura imitar os países desenvolvidos em tantas outras coisas, na diplomacia, por exemplo, e não imitamos no fundamental,
que é o investimento no cidadão, na cidadã do futuro,
que são justamente essas crianças. Não adianta pensar, como há décadas atrás, que só se podia começar
a educar uma criança a partir dos sete anos de idade.
Já está cientiﬁcamente comprovado que isso não é
verdadeiro. Quero dizer que concordo plenamente com
o posicionamento que V. Exª está fazendo e acho que
nós tínhamos de continuar pressionando e que a so-
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ciedade deveria exigir de maneira mais forte e formal.
Quando falo em sociedade, gosto muito de me referir
à sociedade civil organizada. Por que essas entidades
tão representativas, como é o caso da CNBB, da OAB,
da AMB, enﬁm, todas as instituições organizadas, por
que elas não cobram isso, já que não existe uma instituição que seja porta-voz das famílias brasileiras, principalmente das famílias mais pobres do Brasil?
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada, Senador Mozarildo. É bom ver quando as pessoas
têm essa sensibilidade que V. Exª mostra, justamente
para saber que o que se pensava antigamente, quando nós não tínhamos pesquisas suﬁcientes, quando
não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, para
saber que hoje as coisas mudaram. A educação não
começa aos sete anos de idade, não; a educação começa no nascimento da criança. E a importância dos
primeiros anos de vida para a formação do caráter e
da personalidade das pessoas é indiscutível. Todos
sabem disso. Então, é necessário que a gente passe
a cuidar mais das nossas crianças.
Voltando à pesquisa a que eu estava me reportando aqui, ela diz, então, que só 1% das creches é
boa. Diz que 86,9% das creches e 72,4% das pré-escolas obtiveram menos de 5 pontos na escala de um a
dez. Quer dizer, completamente reprovadas. Isso nos
preocupa muito, porque o básico, o mínimo que nós
garantimos às nossas crianças é muito baixo. Ainda é
muito pouco o que nós podemos garantir de educação
e de formação para as nossas crianças.
Essa pesquisa foi feita em várias capitais do País.
Foi feita em Belém, Campo Grande, Florianópolis,
Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina. Essa pesquisa
da Fundação Carlos Chagas foi realizada no segundo
semestre do ano passado, principalmente em creches
municipais, particulares e estaduais.
Quero dizer que essas creches inadequadas mostram também como o nosso País é desigual. Podíamos
pensar assim: todas as creches, de Norte a Sul do País,
estão ruins; todas foram reprovadas. Não! As creches
que estão mais em diﬁculdade, em pior situação são
as do Nordeste e do Norte do País. Isso mostra que
a desigualdade regional está se aprofundando mais a
cada dia, mostra que é necessário termos outro tipo
de atenção para os Estados do Nordeste e do Norte do
País. As melhores creches estão no Sul e no Sudeste.
Aí ﬁcamos imaginando como este País ainda é desigual, como nós temos que trabalhar muito ainda para
sermos um País mais homogêneo, em que não haja
grandes esforços, como nós temos hoje, de desenvolvimento entre o que temos no Sul e no Sudeste do País
e o que temos no Nordeste e no Norte do País.
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As creches foram analisadas sob diversos aspectos, mas elas estão piores, principalmente, em dois
aspectos. Em que elas estão pecando? Falta de atividade para as nossas criancinhas. O professor não é
bem qualiﬁcado, então, ele deixa a criança quieta, sem
fazer nada; não pode se mexer. Ou está dormindo ou
está quietinha. E a criança não cresce dessa forma. A
criança cresce na hora em que ela pergunta, na hora
em que ela quer saber mais, na hora em que ela tem
facilidade de interagir com os outros, na hora em que
ela tiver estímulos. Aí ela cresce. A criança amarrada,
quietinha, não tem condições de se desenvolver plenamente. E essa é a briga.
A pesquisa mostra que o pior nas nossas creches
é a falta de atividade. Isso para nós, para aqueles que
trabalham com educação, é uma morte. É dizer justamente que nós não queremos que as nossas crianças
tenham estímulo para se desenvolver.
Outro item que foi repetido pela pesquisa foi a falta de material didático, a falta de material de atividade.
Não há brinquedo para as crianças. Não há estímulos para elas, principalmente nas ciências e nas ciências naturais. A criança não tem como brincar, como
crescer. É tão pouco o que uma criança precisa para
crescer! Ela precisa ter uma boneca, um carrinho, uma
bola, brinquedos de encaixe, pequenas coisas. Nem
isso nós estamos oferecendo às nossas crianças na
maioria das nossas creches.
Portanto, Srª Presidente, eu queria aqui deixar
este meu libelo porque, se a grande vantagem das
famílias em colocar uma criança pequena em uma
creche é justamente ela ter a facilidade de convívio
com outras crianças e ter, principalmente, os estímulos que precisa ter, e não há isso, por que uma mãe
vai colocar uma criança numa creche? Qual é o ganho
que essa criança vai ter? Qual é o ganho que essa
família vai ter?
Eu quero aqui deixar registrada também uma
discussão muito grande: se a criança que fez uma creche, uma pré-escola tem melhores ganhos no ensino
fundamental, se ela aprende mais no ensino formal,
na educação fundamental. As pesquisas indicam que
sim. A criança que fez creche e pré-escola tem facilidade de aprender mais, de aprender melhor, nos anos
subsequentes da educação real.
Então, Srª Presidente, terminando as minhas
palavras, quero dizer o seguinte: os gargalos da educação infantil estão, principalmente, como eu disse,
na falta de material nas escolas, mas também na falta
de atividade. Se é na falta de atividade, é na falta do
professor qualiﬁcado.
E aqui quero dizer que as faculdades de pedagogia estão de costas para a educação infantil. Estão
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ensinando como dar aulas no ensino fundamental e no
ensino médio, mas não ensinam como tratar as nossas
criancinhas nas creches e pré-escolas. Então, a falta
de qualiﬁcação dos nossos professores, da grande
maioria deles, é um dos itens que quero suscitar aqui.
A educação infantil ressente-se da falta de professores
bem qualiﬁcados, de professores que tenham força e
capacidade de cuidar das nossas crianças.
Além disso – já darei um aparte à Senadora Kátia
Abreu –, os gestores das nossas escolas, de creches
e de pré-escolas, ainda têm a visão assistencialista
só do cuidado da criança e não do desenvolvimento
da criança. Não pensa em fazer com que a criança
cresça, mas só em cuidar. Não é isso que queremos
na educação infantil.
É claro e evidente que há resistência ainda na
Secretaria de Assistência Social em entregar para a
Secretaria de Educação o gerenciamento da educação
infantil. Educação infantil é mais educação e menos
assistência. É a garantia do estímulo para as nossas
crianças e de haver professores qualiﬁcados, formados,
capacitados para lidar com as nossas crianças.
Devia ser assim: quanto menor a criança, maior
tem que ser o proﬁssional. E é nesse sentido a luta que
nós temos de fazer: é justamente o contrário do que é
feito hoje, Senadora Kátia Abreu. Hoje, é assim: o professor que está saindo da faculdade, que nunca deu
aula, neóﬁto na proﬁssão, esse aí vai para a educação
infantil. Mas teria de ser justamente o contrário: para
a educação infantil, tinha que ser o melhor professor,
o mais qualiﬁcado, o mais experiente.
Quero terminar – antes, vou ouvir a Senadora Kátia Abreu – falando um pouquinho dos avanços também
que nós tivemos na educação infantil, nesses últimos
anos. Foram poucos, mas foram. E eu quero depois
aqui poder relembrar alguns desses avanços.
Senadora Kátia Abreu, ouço V. Exª.
A Sra. Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada,
Senadora Marisa Serrano. Quero parabenizar o seu
pronunciamento, a importância dele. Infelizmente, nós
estamos assistindo, ao longo dos anos, às declarações,
às palavras das autoridades do Brasil a favor da educação, mas, em termos práticos e objetivos, infelizmente,
nós não estamos conseguindo avançar naquilo que o
País precisa. Essa é a grande revolução que o Brasil
está precisando, a grande reforma. Não é a divisão de
terras, não é a divisão de patrimônio, não é a divisão
de recursos, mas a divisão do conhecimento. Essa é
a verdadeira reforma que o Brasil precisa para avançar. Quanto à educação infantil, não existe nada mais
importante, e já foi comprovada a importância de se
começar cada vez mais cedo. Apesar das falhas que
eu reconheço, mencionadas no pronunciamento de
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V. Exª – Senadora tão importante e tão dedicada à
educação –, eu ainda quero lamentar uma situação
muito pior do que essa que V. Exª aqui declara com
muita propriedade. Nós terminamos um estudo, o primeiro estudo do Brasil sobre a educação nas escolas
rurais, pois nem sequer a Prova Brasil é aplicada nas
escolas do campo.
Portanto, o Ideb nacional não é verdadeiro, porque
não inclui as escolas rurais; apenas se medem, com a
Prova Brasil, as escolas urbanas. No ﬁnal do ano, quando
convocamos aqui uma audiência pública na Comissão de
Educação, de que V. Exª faz parte, perguntamos ao Ministro o porquê dessa discriminação, que não começou
neste Governo, mas nunca foi medido o Ideb nas escolas
do campo. Ele, então, reagiu e, imediatamente, começou
a aplicar a prova nas escolas seriadas, e não nas multisseriadas. As seriadas são só 5% das escolas rurais no
Brasil, em que cada série tem uma sala e um professor.
Das multisseriadas, 90% não são medidas, onde temos
todas as séries numa sala só, um professor só. Mas nós
não nos conformamos, e a CNA terminou agora um estudo com o Ibope e a Fundação Montenegro. Será publicado agora, na revista Victor Civita, da Editora Abril, esse
primeiro estudo, que é lamentável. Lá nós ainda estamos
buscando melhoria e qualidade no ensino fundamental,
no ensino médio. Quem dera nós já pudéssemos estar
discutindo a educação infantil no campo, onde o atraso é
muito maior! Para se ter uma ideia, Senadora Marisa Serrano, mais de 80% das escolas – apontou o estudo –, não
têm sequer biblioteca; 70% não têm um computador; 50%
delas têm diretor de escola; 70% não têm coordenador,
não têm secretária. A professora é a professora, a diretora,
a faxineira e a merendeira. Grande parte das escolas do
campo não tem sequer a cozinha para fazer a merenda.
Ou seja, a escola rural brasileira está limitada a um transporte escolar que, na realidade, muito mais se assemelha
a um pau-de-arara. Paus-de-arara são aqueles caminhões
onde se carregavam os boias-frias para irem trabalhar
no passado; carros abertos, porque os prefeitos não têm
recursos para colocar transporte escolar condizente, não
têm recursos para isso, e nem no Município há número
suﬁciente de transporte escolar que possa ser alugado.
Infelizmente, esse é o retrato do campo, Senadora Marisa Serrano. Com a autoridade e a propriedade que V. Exª
tem, quero depois lhe transmitir esses estudos para que
possam ser incorporados também na sua luta diária em
favor da educação, pois, tenho certeza, com a sua ajuda
poderemos andar um pouco mais rápido no que diz respeito às melhorias do espaço físico, dos equipamentos,
do treinamento dos professores e também a melhora do
conteúdo das escolas rurais deste País, pois os produtores
são um dos maiores contribuintes do Brasil. E contribuem
porque representam 1/3 do PIB e 42% das exportações.
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Portanto, como contribuintes deste País, os produtores rurais exigem que a educação no campo, nas escolas das
nossas crianças do campo, dos nossos trabalhadores, dos
ﬁlhos da pequena propriedade rural, dos assentamentos
do País, também possam ter um tratamento condizente
com a realidade e com o merecimento que cada brasileiro
tem. Muito obrigada.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
que agradeço, Senadora Kátia Abreu. O retrato que V. Exª
passa da educação no campo não difere daquela educação que estamos vendo hoje no País. A educação do
País está ruim. Está ruim a Educação Infantil, que acabei
de falar aqui, citando uma pesquisa séria, feita, inclusive,
pelo MEC, pela Fundação Carlos Chagas, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que mostra que
a Educação Infantil, creche e pré-escola, está péssima no
Brasil, reprovada neste País.
A Senadora Kátia Abreu mostra aqui uma pesquisa dizendo que a educação no campo, a educação
rural, também está reprovada, está abaixo de crítica. Aí
vocês vão me perguntar: “O que melhorou na educação
brasileira?” Eu disse hoje a uma pessoa que se me perguntarem o que foi feito nesses oito anos do Governo
Lula para que melhorasse a educação no País, não
teria o que dizer, Senador Mão Santa. Eu posso dizer
que mais jovens entraram na universidade, eu posso
dizer que mais escolas foram criadas, eu posso dizer
que o Fundeb foi criado, mas não posso dizer que a
educação melhorou, que a qualidade da educação
melhorou, que os jovens aprendem mais, isso nós não
temos. As pesquisas indicam que a educação continua
ruim no País. Então, educação não é somente construir escola; educação não é somente colocar o ônibus
para transportar a criança; educação não é somente
comprar equipamento para a escola. Educação se faz
se tivermos um professor capacitado, ganhando bem.
Eu disse aqui e quero repetir: a última pesquisa feita
no ano passado com alunos que entrariam nas universidades perguntava quantos queriam ser professores. Somente 2% querem ser professores neste País,
ninguém mais quer ser professor. Se você perguntar
ao aluno qual proﬁssão é boa, ele não vai responder
que uma boa proﬁssão é ser professor. O que ganha
um professor neste País não é atrativo, não a faz uma
proﬁssão atrativa. Os melhores cérebros, as pessoas
que têm maior capacidade não querem ser professores.
E ﬁcam aqueles abnegados ainda tentando, lutando,
brigando, fazendo o possível e o impossível para que
a educação seja de melhor qualidade neste País.
Portanto, eu quero deixar aqui o meu libelo, defendendo uma política de valorização da primeira infância, de valorização do professor, de uma melhor
qualiﬁcação dos docentes, de um melhor salários para
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os professores brasileiros. Só assim acredito que vamos ter educação de melhor qualidade.
Obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso da Sra. Marisa Serrano, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora convidamos o Líder José Agripino, do Democratas.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Mão Santa, para uma questão de ordem,
antes que o Líder chegue à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para uma questão de ordem, com a palavra o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir a V. Exª que
incluísse na Ordem do Dia o Requerimento nº 552,
de 2010, que está na Mesa. Em face da data que se
avizinha, eu gostaria que pudesse ser votado para
sacramentar isso aí.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra, está tomando as providências.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, com a palavra o Presidente Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Com revisão do orador.) – Apenas uma comunicação.
Eu queria, um pouco fora de época, dizer que deixou
o Governo do Amapá o Dr. Waldez Góes, para ser
candidato a Senador da República.
Por dever de lealdade e, ao mesmo tempo, um
testemunho de verdade, quero dizer que ele realizou
uma obra política reconhecida por todos amapaenses
e por toda a classe política do Amapá. Ele promoveu
a paz entre todos aqueles que transformavam a luta
política no nosso Estado numa guerra. Ele, com seu
temperamento, com seu espírito público, foi capaz de
estabelecer uma união de forças políticas de tal modo
que a Bancada Federal, seus Deputados, quase unanimemente, e também os Senadores, apoiavam todas as
iniciativas tomadas pelo Governo e, de comum acordo,
aprovaram os planos que possibilitaram o Governo do
Amapá realizar grandes obras.
Essas obras realizadas pelo Governador Waldez
Góes estão relacionadas aqui em um relatório que
peço que V. Exª mande publicar como adendo das pa-
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lavras que estou aqui proferindo, justamente louvando
a sua ação de homem público, a correção com que ele
se houve à frente do Governo do Estado e o grande
avanço econômico que o Amapá alcançou nos anos
do seu governo.
São essas as palavras que eu queria proferir
por um dever de justiça. Acho que estou, neste ponto,
expressando o que pensa toda a Bancada e o testemunho de todo o povo amapaense.
As suas realizações estão colocadas aqui neste
relatório. Eu quero ressaltar, dentre elas, o apoio que
ele deu à Zona de Livre Comércio, à Zona de Processamento de Exportação, às estradas que foram
abertas, às linhas de transmissão que foram também
construídas no interior do Estado todo, ao aumento do
emprego, ao mesmo tempo em que foi uma administração de paz para o Estado.
O Amapá teve quase oito anos de paz durante
o tempo do Governador Waldez. É esse o tempo de
convivência. Eu acho que a política deve ser feita dentro sempre de um espaço comum, em que os homens
públicos possam estar unidos em favor do bem-estar
da população. E foi isso o que aconteceu sob o comando do Governador Waldez Góes à frente do Executivo estadual.
Portanto, eu pediria a V. Exª que ﬁzesse o registro
dessas palavras e mandasse colocar, conjuntamente
com elas, o relatório que estou apresentando.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
“RELATÓRIO SOBRE AS OBRAS DO GOVERNO
DO AMAPÁ.”
Relatório da Assessoria de Imprensa do Gov. Waldez
,Góes
O governador Waldez Góes assumiu o Governo
do Amapá, no seu primeiro mandato, em 2003, aos 42
anos, depois de cumprir dois mandatos como deputado estadual. Foi eleito governador com a proposta
de promover o desenvolvimento e a justiça social no
estado. Em 2006, foi reeleito para um novo mandato.
Ganhou a eleição em primeiro turno, fato inédito na
história amapaense.
Seu primeiro esforço, como governador, foi no
sentido de paciﬁcar o Amapá, que saía de um período de turbulências políticas e sociais. Era necessário
unir a sociedade com o objetivo de promover as ações
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que levassem o estado ao crescimento econômico e
a melhores condições sociais.
As relações com os poderes constituídos do
Estado, com as bancadas federal e estadual, com as
prefeituras e com a sociedade civil foram pautadas por
esse princípio. Isso representou uma mudança de paradigma indispensável para um Estado que precisava
crescer realizar suas potencialidades e encontrar seu
destino de grandeza.
A criação do Fórum Amapaense de Prefeitos e
Governador, que tem caráter permanente, foi um dos
resultados dessa nova postura política. Através dele,
o governo estadual auxilia as prefeituras em sua missão de governar para melhorar a qualidade de vida
da população.
Ao mesmo tempo, o estado, pela união de seus
agentes políticos, conseguiu captar mais recursos do
Governo Federal e de instituições de ﬁnanciamento,
ampliando sua capacidade de investir.
Outro exemplo dessa nova mentalidade implantada foi a criação do programa Terceiro Forte, executado pela Secretaria de Inclusão e Mobilização Social.
Trata-se de um programa que aprimora a capacitação
das entidades organizadas da sociedade para as relações com o poder público, habilitando-as a realizar
convênios de forma mais eﬁcaz e eﬁciente, produzindo,
dessa forma, melhores resultados para a população e
fortalecendo a cidadania amapaense.
A mesma orientação estratégica, que visa fortalecer a sociedade para o relacionamento com o
poder público e o controle social do Governo, balizou
o processo de realização das inúmeras conferências
estaduais setoriais, a criação do programa de Gestão
Democrática das Escolas, a recriação do Conselho
Estadual de Cultura, o fortalecimento do Conselho
Estadual de Educação, a implantação e estruturação
dos conselhos estaduais de Segurança Alimentar, de
Defesa da Pessoa Idosa e da Mulher, incluindo a implantação e aparelhamento da Central dos Conselhos,
estrutura onde os mesmos funcionam.
A união de esforços da sociedade amapaense
permitiu assegurar recursos para o avanço das obras
da BR-156, estrada que integra o Amapá de norte a
sul. Em sete anos foram pavimentados 195 quilômetros da rodovia. No inicio deste ano a pavimentação
chegou até o município de Calçoene.
Trinta pontes em concreto armado foram construídas ao longo do percurso da rodovia, enquanto os
governos anteriores haviam feito somente quatro. Em
apenas sete anos, as obras avançaram mais do que
nos 26 anos anteriores, desde que a rodovia começou
a ser construída.
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Outra grande conquista amapaense do período
do Governador Waldez Góes foi o projeto de construção da Ponte Binacional que ligará Brasil e França, na
fronteira norte do Amapá. Ela também a fruto desta
grande mobilização política existente hoje no estado,
responsável por sensibilizar as autoridades federais,
dos dois países, para assegurar a realização desta
obra grandiosa, já em fase inicial de construção e com
previsão de ser concluída ate o próximo ano.
Também na área de infra-estrutura rodoviária,
merece destaque a construção da ponte do Rio Vila
Nova, que integra os municípios de Macapá, Santana
e Mazagão, obra prevista para ser concluída ainda
este ano.
A integração terrestre dos três municípios será
completada com a ponte do Rio Matapi, cujo projeto
esta pronto. A obra deve ser licitada em breve, e ao ser
concluída permitirá que sejam aposentadas as balsas
que estrangulam o ﬂuxo de pessoas e cargas na região,
abrindo as portas para o desenvolvimento regional, com
garantia de mais bem-estar a nossa população.
Também foram pavimentos trechos da Rodovia
AP-070, que faz parte do Eixo Rodoviário de Integração Leste, e concluídas a pavimentação da AP-010,
em Mazagão, e da Rodovia do Elesbão.
Nos municípios, o Governo do Estado esteve solidário aos prefeitos e cidadãos, fazendo a pavimentação
asfáltica de 324 quilômetros de vias urbanas, sendo
231 quilômetros em Macapá e o restante nas demais
sedes municipais;
Importante, também, foi revitalização, através de
uma Parceria Público-Privada, da Estrada de Ferro
do Amapá, de grande relevância econômica e social
para o estado.
A dinâmica de obras estruturantes no Amapá
terá sequência nos próximos anos, em função das
ações realizadas durante o período de trabalho do
governo Waldez Góes. Grandes investimentos serão
feitos através do Plano de Rodovias Estaduais e de
Infra-Estrutura Urbana e Hospitalar, com ﬁnanciamento
de R$ 800 milhões do BNDES, já aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional e também pelo Legislativo estadual. Este plano a uma prioridade dentre os
esforços empreendidos para promover o desenvolvimento amapaense.
Para 2010, estão programadas de grande impacto, destacando-se a primeira etapa da duplicação da
rodovia Macapá/Santana, onde serão investidos R$
108 milhões, e a continuidade da pavimentação da
BR-156, trecho Oiapoque Calçoene, e implantação do
trecho sul da rodovia, que já tem seus projetos básicos
e ambiental aprovados.
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No setor de Água e Saneamento Básica, através
do Programa de Aceleração do Crescimento, em parceria com o Governo Federal, estão sendo investidos
cerca de R$ 130 milhões em Macapá e Santana, em
obras como ampliação de sistemas de abastecimento
de água, esgoto sanitário, urbanização de ressacas,
orlas e construção de unidades habitacionais.
Todos os municípios estão sendo contemplados
com investimentos, traduzidos em 41 obras de reforma e construção dos sistemas de distribuição de água
tratada, com expansão de 60 quilômetros da rede de
água, e realização de mais de 11 mil novas ligações
residenciais e comerciais.
No período de 2003 a 2009 a CEA desenvolveu
muitas ações importantes, como a ampliação e implantação de mais de 600 quilômetros de redes de energia
elétrica em todo o Estado.
As parcerias do Governo estadual com a União,
resultaram na implantação da primeira etapa do Programa Luz Para Todos, beneﬁciando 40 comunidades
rurais, que antes utilizavam sistemas isolados de energia, com fornecimento precário.
Outra ação de vulto foi a construção e instalação
dos alimentadores da Subestação Santa Rita, atendendo 37.500 consumidores na área central de Macapá. O
governo estadual também investiu aproximadamente
R$ 6 milhões na compra de 97 novos grupos geradores distribuídos em todo o Estado.
Mais duas grandes ações estão em curso: A
segunda etapa do programa Luz Para Todos, cuja
licitação, no valor de R$150 milhões, já está sendo
realizada, e a chegada ao Amapá do Linhão do Tucuruí, que vai integrar o parque energético amapaense
à matriz nacional.
O Governo do Estado desenvolveu um arrojado programa de construção e reforma de ediﬁcações
públicas e de infra-estrutura para a melhoria do desenvolvimento urbano, com mais de R$ 789 milhões
investidos nos últimos seis anos.
Isso resultou na conclusão de 1.376 obras de
pequeno, médio e grande porte, entre construção, reforma, estruturação, recuperação, adequação e urbanização de espaços públicos, logradouros e prédios
públicos, com destaque para escolas e áreas de lazer
e esporte.
Uma dessas obras merece destaque, pois se
transformou no novo cartão postal amapaense. Reﬁrome ao Parque do Forte, inaugurado em 2006 e batizado
pela população como Lugar Bonito. Trata-se de uma
bela obra urbanística, que circunda o mais importante
monumento histórico amapaense, a Fortaleza de São
José de Macapá.
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Também merece destaque, dentre as muitas realizações do governador Waldez Góes, a modernização
administrativa do Estado.
Um novo modelo de gestão foi adotado a partir
de 2005, constando de um núcleo de secretarias especiais, responsáveis pela coordenação das secretarias
executivas e demais órgãos do Executivo. Com isso,
foi possível introduzir modernas técnicas de planejamento e gestão, com foco no gerenciamento por programas, possibilitando a integração dos instrumentos
de planejamento, orçamento e gestão.
Através da Escola de Administração Pública, o
governo realizou cursos de aperfeiçoamento de competências e habilidades pessoais, inclusive em nível
de pós-graduação e mestrado, visando responder aos
desaﬁos da modernização dos serviços públicos.
Até 2009, foram realizados 22 concursos públicos,
beneﬁciando todas as áreas do Governo, com admissão, em sete anos, de mais de 6 mil servidores.
Todos os concursos foram realizados com a mais
absoluta transparência e probidade, enterrando no passado a desconﬁança que as pessoas tinham sobre a
lisura dos processos seletivos estaduais.
Foram elaborados os planos de carreiras dos servidores públicos estaduais em diversas áreas, como
gestão, infra-estrutura, ciência e tecnologia, meio ambiente e produção, educação, saúde e Polícia Civil, entre
outras. Os planos deﬁnem mecanismos de progressão
funcional baseados no desenvolvimento pessoal.
Os resultados dessas ações se espraiam na sociedade amapaense, com reﬂexos diretos na melhoria da qualidade de vida da população. Eles podem
ser constatados nos serviços oferecidos pelos mais
diversos órgãos do Governo, como, por exemplo, na
ampliação da quantidade e qualidade do atendimento
ao cidadão oferecido pelo Super Fácil.
Inicialmente restrito a uma central, o Super Fácil
hoje é um sistema, que ganhou mais duas unidades em
Macapá, e também já está presente nos municípios de
Santana, Laranjal do Jari, Tarturagalzinho e Oiapoque.
Além disso, já dispõe de uma unidade ﬂuvial e uma
rodoviária, que permitem levar seus serviços aos moradores das comunidades ribeirinhas e de localidades
distantes dos centros urbanos.
Promover o desenvolvimento econômico não era
uma opção, mas um caminho obrigatório, perseguido
com resolução pelo governador Waldez Góes desde
o início de 2003. O primeiro passo, neste sentido, foi
elaborar o Plano Amapá Produtivo, com base em estudos já realizados no Estado, como o ZEE.
O objetivo do plano era estimular o crescimento
da economia amapaense, caminho indispensável para
a melhoria de nossos indicadores sociais de forma du-
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radoura e para promover a autonomia amapaense de
fato, livrando o Amapá, a longo prazo, da dependência externa, seja do abastecimento de produtos, seja
da transferência de recursos públicos federais para o
Estado e municípios.
É claro que oito anos não são suﬁcientes para o
alcance de metas tão ambiciosas. Mas, ainda assim,
os resultados alcançados mostram que o estado caminha na direção certa.
O crescimento da economia amapaense supera
o da Região Norte e do País. O último PIB estadual,
apurado pelo IBGE, referente ao ano de 2007, apresentou uma variação real, em relação ao ano anterior,
de 5,1%, atingindo cerca de R$ 6 bilhões.
Considerando a expansão do volume de produção, no período de 2003 a 2007, o PIB obteve um
crescimento real de 37,7%, superior ao do País, que
foi de 21,7%, e também superior ao da Região Norte,
que cresceu 33,4%.
O PIB per capita amapaense saltou de R$ 8.543,
em 2006, para R$10.253,74 em 2007, crescendo nominalmente 20%. Analisando o período 2003 a 2007,
a renda per capita cresceu 45,9%, representando o
segundo maior crescimento dentre as Unidades da
Federação. Este fato ganha ainda mais relevância
considerando que o Amapá apresenta a maior taxa de
crescimento populacional do País.
A ação do Governo do Estado ao produtor rural
foi potencializada, o que resultou em melhorias na
produção, assistência técnica e introdução de novas
tecnologias. Por meio do Programa de Produção Integrada, foi possível conseguir um incremento de 30% nas
culturas alimentares, racionalizando o manejo ﬂorestal,
o ordenamento territorial e melhorando o escoamento
e comercialização dos produtos.
Os investimentos feitos na infraestrutura urbana
dos municípios, com destaque para os atrativos turísticos, como a revitalização do monumento Marco Zero,
Trapiche Eliezer Levy, Beira-Rio, construção do Parque
do Forte e dos complexos de esporte e lazer, além da
realização de grandes eventos culturais, contribuíram
para o desenvolvimento do setor de turismo.
A evidente expansão no número de estabelecimentos hoteleiros, agência de viagens, no ﬂuxo de passageiros que chegam ao Amapá, por via aérea e ﬂuvial,
comprovam a vitalidade do turismo amapaense.
O desempenho positivo dos principais setores
da economia amapaense repercutiu favoravelmente
na geração de empregos. Os últimos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do
Ministério do Trabalho e Emprego, referentes ao ano
de 2008, revelam a criação de 1.949 novas vagas com
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carteira assinada no Amapá, superando o ano anterior em 14,4%.
Em 2003, quando Waldez Góes chegou ao governo, o índice de desemprego no Amapá era de 20%.
Hoje, caiu para menos de 10%.
A base de contribuintes do Imposto de Renda
cresceu 9,8% de 2008 para 2009, segundo dados da
Delegacia da Receita Federal no Amapá.
Essas, e muitas outras estatísticas, atestam o
acerto da política de atração de investimentos do Governo, que ensejou uma signiﬁcativa expansão econômica
do Estado, a partir da maturação dos empreendimentos que aqui se instalaram, bem como pela indução de
investimentos em infraestrutura básica e social.
O governo estadual adotou iniciativas para incluir
o povo amapaense na dinâmica do desenvolvimento
econômico em curso no Estado.
Na área do trabalho, os esforços foram voltados
para a qualiﬁcação da mão de obra amapaense e sua
inserção no mercado de trabalho e também para o
estímulo à cultura empreendedora, por meio do apoio
ﬁnanceiro a micro e pequenos empreendedores formais e informais.
O processo de qualiﬁcação proﬁssional foi desenvolvido através do programa Amapá Trabalhador,
criado em 2008. Desde seu início, o programa já qualiﬁcou cerca de seis mil e quinhentos trabalhadores,
em 298 cursos, nos 16 municípios.
As ações do programa Amapá Empreendedor
também impactaram de forma positiva a economia
estadual, gerando novas ocupações, renda, postos de
trabalho e riqueza. Em sete anos foram ﬁnanciadas mais
de 14 mil operações de crédito por meio das linhas de
ﬁnanciamento da Agência de Fomento do Amapá e do
Fundmicro, totalizando cerca de R$35 milhões.
Na geração de empregos, uma preocupação especial com os jovens. Através do programa Primeiro
Emprego, foram inseridos mais de dois mil e duzentos jovens no mercado de trabalho. Contudo, diante
da necessidade de potencializar as ações para este
segmento da sociedade, em 2009 o governador Waldez Góes criou o programa Amapá Jovem, que já tem
mais de 20 mil inscritos.
Na área de transferência de renda, o programa
beneﬁcia seis mil e novecentos jovens. Outros seiscentos participam do programa de estágio remunerado e
oitocentos, do projeto Bolsa Ambiental.
O Amapá Jovem também oferece estágio curricular não remunerado a mais de 1.200 jovens, e cursos
de qualiﬁcação proﬁssional para mais de quinhentos.
Quase duzentos jovens já foram inseridos no mercado
de trabalho através das ações do programa e as ativi-
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dades socioeducativas contam com a participação de
seis mil e novecentos jovens.
Ainda são beneﬁciados mais de 20 mil estudantes com o pagamento da taxa de inscrição nos vestibulares da Ueap e Unifap, e cerca de 120 mil com a
distribuição de carteiras estudantis.
Tendo em vista que a consolidação das atividades produtivas potenciais do Estado está atrelada à
disponibilidade de recursos humanos capacitados, o
Executivo intensiﬁcou as ações de formação proﬁssional
vinculadas às estratégias de desenvolvimento econômico, contemplando o ensino médio e superior.
A implantação da Universidade do Estado do
Amapá foi a maior conquista do setor educacional e
um sonho antigo da juventude amapaense, realizado
graças ao trabalho sintonizado e a vontade política do
Poder Executivo, com o apoio da Assembleia Legislativa e o entusiasmo de toda a sociedade.
Esta instituição pública de ensino superior traduzse na opção para formação acadêmica mais sintonizada com as potencialidades amapaenses. Por isso,
a procura por seus cursos tem superado todas as
expectativas. Logo no primeiro vestibular, mais de 17
mil candidatos se inscreveram, sendo que 83% dos
aprovados eram oriundos da rede pública de ensino,
e de baixo poder aquisitivo.
Hoje a Ueap dispõe de 20 laboratórios em operação, oferece 11 cursos à comunidade e tem 1.650
universitários.
Além da universidade estadual, o governador
Waldez Góes trabalhou intensamente pelo avanço do
projeto de criação da Universidade da Biodiversidade, uma instituição de pesquisa internacional, voltada
para o estudo das riquezas naturais da Amazônia, cujo
projeto já conta com o endosso dos governos brasileiro e francês.
Em outra vertente, o processo de preparação do
povo amapaense para acesso qualiﬁcado ao mercado de trabalho ocorreu no ensino médio, através da
educação proﬁssionalizante. Atualmente, o Governo
do Estado oferece duas mil vagas no ensino proﬁssionalizante a cada ano, em 12 escolas da rede pública.
Duas escolas técnicas federais estão sendo construídas no Estado.
No contexto do Plano Amapá Produtivo, diversas
decisões administrativas foram tomadas, obedecendo
à lógica de que o Estado deve estar preparado para
cumprir sua missão de estimular o desenvolvimento
econômico regional. Assim, em 2007, a Secretaria
de Estado da Floresta, Pesca, Agricultura e Abastecimento foi transformada na Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural. Também foi criado o Instituto
Estadual do Meio Ambiente e Ordenamento Territo-
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rial, em substituição ao Terrap, e o Instituto Estadual
de Florestas.
Vale destacar que é inédita na administração
pública, a decisão de colocar numa mesma esfera de
governabilidade os setores ambiental e de desenvolvimento econômico. Normalmente, os dois estão distantes e competem entre si, dispersando o foco das ações
do poder público. O Amapá, neste sentido, ousou mais
uma vez, mudou paradigmas e provou, na prática, que
é possível, e mais do que isso, necessário, conciliar
desenvolvimento com preservação ambiental.
Realmente é gratiﬁcante ver que os indicadores
ambientais amapaenses melhoram de forma consistente, juntamente com os econômicos., sem haver incompatibilidade entre eles. O percentual de áreas protegidas do Estado, por exemplo, cresceu de 54,13%,
em 2002, para 73,2% hoje.
A postura arrojada e inovadora no setor ambiental,
permitiu ao Amapá ajudar a formular o compromisso
brasileiro, assumido formalmente em Copenhagen, no
ﬁnal de 2009, durante a Cop-15, de reduzir os desmatamentos na Amazônia. No caso amapaense, de manter
em zero o desmatamento ilegal no Estado.
O governador Waldez Góes teve participação
ativa no processo de criação do Fórum de Governadores da Amazônia, que procura equacionar problemas
históricos que aﬂigem os estados da região e emperram seu desenvolvimento, relacionados as áreas de
transportes aéreo e ﬂuvial, geração e distribuição de
energia elétrica, entre outros.
Foi através do Fórum que os governadores da
Amazônia conseguiram incluir as ﬂorestas nos mecanismos mundiais de ﬁnanciamento criados para estimular
a redução da emissão de Carbono na atmosféra.
O desenvolvimento econômico amapaense foi
sempre articulado com as ações de desenvolvimento
social, de inclusão e de redução das desigualdades.
O desempenho social do Governo do Estado
avança atrelado aos interesses populares e aos conceitos de cidadania, com preocupação de promover
a inclusão social e universalização dos benefícios do
crescimento econômico.
No campo educacional, os avanços são muitos,
com introdução de novas tecnologias e metodologias
de ensino, ampliação e melhoria das condições físicas
da rede escolar, contratação de novos proﬁssionais e
valorização do estudante.
Um total de 38 novas escolas foram construídas
até 2009. Outras 76 foram reformadas e ampliadas,
sendo que a metade delas passaram por reformas
gerais, sendo praticamente reconstruídas Em 2010,
estão praticamente prontas para serem entregues à
comunidade nove escolas novas e seis que foram re-

JUNHO 2010

Junho de 2010

formadas e ampliadas. Existem obras em andamento
em outras onze escolas públicas.
Através das ações de valorização dos proﬁssionais da educação foram promovidos e titulados 1.133
professores e vinte técnicos do sistema de ensino
estadual.
Hoje o Amapá é o estado com o melhor índice de
alfabetização do Norte e Nordeste, e o sexto melhor do
País, segundo dados do Ministério da Educação.
Na área de Saúde, esforços foram empreendidos
para melhorar a ações no setor. Em 2003, apenas metade dos municípios amapaenses tinham médicos da
rede pública. Atualmente, existem médicos em todos
os municípios.
Para superar o problema da escassez de proﬁssionais no setor, foi implantado o programa de Residência Médica estadual, indispensável para viabilizar
a criação do primeiro curso de Medicina do Estado.
O Amapá era o único do País que não dispunha de
um. Este olhar para o futuro permitiu que agora, em
2010, a Unifap realizasse seu primeiro vestibular para
o curso de Medicina. Sem dúvida, uma grande vitória
do povo amapaense.
Inovador é o projeto do Centro de Referência em
Tratamento Natural, em Macapá, um dos serviços públicos mais bem avaliados pela população, com serviços
e produtos da Medicina Alternativa.
O estado também inovou na área de aleitamento
materno, por meio da criação do Banco de Leite Materno, modelo para outros estados brasileiros. Assim
como são exemplos, devido à eﬁcácia da gestão e
qualidade dos serviços ao público, o Hemoap, o Lacen
e o Centro de Reabilitação.
Merecem registro a inauguração do Laboratório
de Análises Clínicas, com uma estrutura de sessenta
funcionários, entre bioquímicos, farmacêuticos, técnicos e auxiliares de laboratórios, com capacidade para
realizar 50 mil exames por mês, a implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, que amplia
o acesso aos usuários dos serviços oncológicos, e a
Clínica de Nefrologia, que foi ampliada, elevando de
1.600 para 2.300 o número de hemodiálises realizadas mensalmente.
Outras ações importantes foram a implantação
do Serviço de Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, a reestruturação da Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica e a implantação, em 2009,
da Ouvidoria do SUS. O órgão atua como um canal
aberto e permanente de comunicação entre o cidadão e o Poder Executivo na ﬁscalização de serviços
e atividades de Órgãos e servidores que integram o
setor de Saúde.
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Entre as importantes ações desenvolvidas na
área social, destaque para o programa Renda para Viver Melhor, com atendimento a mais de 16 mil famílias
em situação de vulnerabilidade, cada uma recebendo
meio salário mínimo por mês, em 65 localidades do
Estado. Neste programa, foram investidos em seis
anos, R$ 143 milhões.
Através do programa Luz para Viver Melhor, implantado no primeiro semestre de 2003, foram beneﬁciadas mais de 41 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Elas têm suas contas do consumo de luz
pagas pelo Governo do Estado. Foram investidos R$
3,6 milhões no programa e mais R$ 6 milhões para
garantir o fornecimento de óleo diesel para geração
de energia em 227 comunidades.
Importantes, também, no âmbito social, foram as
ações destinadas a cultura, esporte e lazer, fundamentais para a formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida da população. O governo estadual apoiou
todos os segmentos do esporte amador e também o
proﬁssional. Incentivou a prática esportiva nos bairros
através das atividades comunitárias desenvolvidas pela
Secretaria de Desporto e Lazer e da inauguração, até
2009, de 25 novos complexos de esporte e lazer, além
da reforma e ampliação de outros 16.
Em 2010 vão ser entregues à comunidade mais
seis dessss? complexos, incluindo um no Bailique, com
tecnologia de construção inovadora, que vai permitir sua
utilização permanente pela comunidade, independente
da intensidade do ﬂuxo das águas na região.
O setor cultural continuou recebendo todo o apoio
do governo estadual, com destaque para os grandes
eventos, como Arraia no Meio do Mundo, Expofeira,
Expovalejari, Semana da Consciência Negra, Festa de
São Tiago, Carnaguari, Carnaval e Reveillon da Paz,
mas sem esquecer de garantir incentivo às festas de
cunho cultural ou religioso, em todos os municípios.
É importante destacar os avanços na área de
segurança pública, com iniciativas que abrangeram
a reestruturação do sistema, ampliação e modernização da infra-estrutura operacional e administrativa,
capacitação e motivação dos quadros técnicos e fortalecimento do processo de integração das polícias e
do relacionamento com a comunidade.
Dentre as muitas ações relevantes, merecem
destaque a inauguração das novas e modernas instalações da Polícia Técnico-Cientíﬁca, o reaparelhamento
do CIOSP do Pacoval, a construção e aparelhamento
dos CIOSP dos bairros Novo Horizonte, Congós e do
Município de Oiapoque, a modernização da Coordenadoria de Inteligência da Defesa Social, a criação
dos conselhos de segurança comunitária, o aparelhamento do Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de
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Escalpamento e da Rede de Atenção à Mulher Vítima
de Violência e a criação do Grupo Tático Aerotransportado. Este último, oferecendo também importante
apoio às ações de outros setores do Governo, especialmente de saúde.
Programas voltados para a resistência às drogas e à violência, para a cidadania e esportes, como
o PROERD, Cidadão Mirim, e Peixinhos Voadores, beneﬁciaram milhares de crianças e adolescentes.
Crescer é parte da natureza do Amapá. Muitos
resultados apresentados aqui são frutos semeados ao
longo dos sete anos da administração do governador
Waldez Góes. Contudo, os frutos mais importantes
desse trabalho ainda estão sendo gestados.
Os cursos de qualiﬁcação dos servidores públicos,
os novos servidores contratados, a organização das
carreiras do estado, o processo de qualiﬁcação proﬁssional dos trabalhadores amapaenses, a ampliação
da oferta de cursos proﬁssionalizantes, a inclusão das
ﬂorestas nos mecanismos de compensação por redução das emissões de carbono, a mudança de paradigma nas relações institucionais e muitas outras ações
empreendidas são, por si só, conquistas importantes.
Mais importantes, porém, são os frutos que alas certamente ainda darão no futuro. Frutos que beneﬁciarão
todo o povo amapaense.
Porém, o legado mais importante que o governador Waldez Góes deixa ao povo amapaense a sua
postura aberta ao dialogo, sua capacidade de conviver
de forma respeitosa e construtiva com os contrários,
sem procurar eliminar diferenças, mas buscando alternativas conciliatórias. É uma postura que fortalece
a democracia, sendo, portanto, o alicerce de todas as
conquistas já alcançadas pelo Amapá e das que ainda estão por vir.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, Presidente Sarney, será atendido de acordo com
o Regimento. Prestou uma homenagem de reconhecimento ao ex-Governador do Amapá Waldez Góes.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
que V. Exª – e estou fazendo pela segunda vez – colocasse em votação hoje o meu requerimento. Há três
semanas dei entrada nesse requerimento pedindo
uma comissão para ir ao Estado do Pará veriﬁcar o
relatório da Auditoria-Geral do Estado. V. Exª, então,
disse-me que teve vontade de colocá-lo naquele dia,
mas que não havia acordo. Pedi a V. Exª, então, que
esse requerimento pudesse tramitar normalmente. Se
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não entrar no dia de hoje, queria saber qual será o dia
em que será votado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Consulto a Drª Cláudia Lyra.
Daquela vez não houve um acordo das lideranças, algumas se opuseram.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Disse, então, que esperava uma decisão de V. Exª com relação
a colocar na pauta, conforme manda o Regimento Interno da Casa. V. Exª me dará uma resposta, então?
Aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estamos combinando com a Secretária-Geral, Drª
Cláudia Lyra. Ela vai combinar com o Presidente Sarney, que está adentrando.
Com a palavra, na tribuna, o nosso Senador
José Agripino Maia. É uma tradição boa na política
do Nordeste.
Eu não sabia, mas conheci, antes de V.Exª, Tarcísio Maia. Eu fui pós-graduado no Hospital dos Servidores do Estado, o Ipase. Era a melhor escola de pósgraduação, na época, em residência médica. E lá tinha
escrito: “’Este hospital nasceu daqueles que sentem
para servir os que sofrem.’ Tarcísio Maia”. A maior autoridade ali é o doente. Então, eu queria saudá-lo, abrindo
a Bíblia onde diz: “Árvore boa dá bons frutos”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente Mão Santa. Obrigado pela palavra generosa e pela lembrança do meu pai, que V.Exª conheceu,
que foi Governador, foi Presidente do Ipase e de quem
eu guardo as melhores memórias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o papel
do Senador, pelo que cabe à instituição Congresso
Nacional, é o de elaborar leis e o de ﬁscalizar os atos
do Poder Executivo com o apoio do Tribunal de Contas
da União, entre outros.
A elaboração de lei envolve amplo debate e a necessidade de aperfeiçoamento daquilo que é proposto,
seja por iniciativa de Parlamentar, seja por iniciativa do
próprio Poder Executivo. É isso que eu, como Líder de
um partido de Oposição, tenho procurado fazer ao longo
desses últimos quase oito anos de mandato.
Quando aqui chegou a proposta de reforma da
Previdência, o meu partido inteiro se esmerou em
aperfeiçoar o texto, em votar, não obstruir e aperfeiçoar o texto.
Quando aqui chegou a proposta de reforma do
Judiciário, o nosso trabalho – que, por sinal, emprestou um dos seus companheiros para exercer a função
de relatoria, o ex-Senador José Jorge, que, por sinal,
fez um belo trabalho –, o trabalho do nosso partido
foi o de, pelo debate, pelas audiências públicas, pela
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audiência a pessoas que podiam colaborar, fazer um
texto moderno e que agilizasse, no limite do possível,
o funcionamento da Justiça.
Eu digo isso porque o Parlamento, que é uma atividade trabalhosa, é uma atividade que envolve imenso espírito público; envolve o pensamento permanente
do Parlamentar voltado para a vontade da maioria, o
compromisso com a vontade da maioria; decência, até
porque para criticar é preciso que você tenha autoridade
moral, que os seus atos sejam limpos, decência para
criticar, decência para praticar a sua atividade parlamentar; e o exercício do debate como forma de você
promover o esclarecimento dos fatos para produzir a
melhor lei possível.
Nós temos colaborado permanentemente com o
Governo. A par de ﬁscalizar, de denunciar atos de incorreção administrativa ou ética, nós temos colaborado,
no exercício, na função de liderança de um partido.
Quando o Governo propôs um elenco de metas
de crescimento da economia, por meio de investimentos, nós, Senador Marconi, votamos ponto por ponto,
em prazo recorde.
Quando o Governo submete nome de autoridade,
como do Banco Central, em que há interesse em agilizar indicação e aprovação, nós nunca nos furtamos a
aprovar o nome dos indicados, das autoridades, daqueles que facilitam a vida administrativa do País, nunca
nos furtamos a fazê-lo de forma célere, para cumprir
nossa obrigação com equilíbrio, com racionalidade.
Agora, existem momentos em que, se o Governo não
pensa na maioria, nós, Parlamentares, pensamos e
defendemos, mesmo contestando o Governo.
Senador Marconi Perillo, Senador Garibaldi Alves
Filho, V. Exª, Senador Garibaldi, foi nosso parceiro na
luta para proteger o pescador. Nós obstruímos a pauta aqui em alguns momentos e conseguimos livrar o
pescador de injustiças como a perseguição do Ibama à
sua atividade, pelo menos circunstancialmente. Conseguimos dar a ele uma lei geral da pesca, garantir a ele
a indenização do artefato de pesca proibido, garantir a
ele o seguro desemprego no período proibido de pesca.
Garantimos a ele, com a lei geral da pesca, a atividade
proﬁssional reconhecida, com direito a previdência. Fizemos isso tudo, como ﬁzemos agora, recentemente,
com o aposentado, aquilo que se impunha.
O Governo – e aplaudimos e aprovamos – há
anos vem garantindo ao aposentado que ganha até
um salário mínimo reajuste de forma diferenciada; e,
ao aposentado que ganha mais do que um salário mínimo, o reajuste vinha sendo, sistematicamente, concedido num percentual muito menor, o que fazia, ano
após ano, o salário do aposentado ﬁcar achatado em
relação ao salário do congênere na atividade, numa
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ﬂagrante injustiça com aquele que passou a vida inteira trabalhando em benefício do serviço público com
denodo, com tenacidade e com decência.
E nós votamos, e nós aprovamos, no Senado e na
Câmara – por unanimidade no Senado e por expressiva maioria na Câmara –, o reajuste dos aposentados.
Não 100% daquilo que se concedeu ao salário mínimo,
de reajuste ao salário mínimo; mas conseguimos, por
negociação com o Governo, o percentual de 80% daquele número, daquele valor para o aposentado que
ganha mais de um salário mínimo.
E o Governo submeteu-se à vontade do Congresso, submeteu-se à vontade unânime do Senado,
às iniciativas que aqui se processaram, à pressão das
ruas, à pressão do Congresso Nacional, como um
todo, da Câmara dos Deputados, e sancionou – gesto que eu aplaudo – o reajuste com efeito retroativo,
que será de 7,72%. Lamentavelmente, vetou o ﬁm do
fator previdenciário. Essa luta, como disse o Senador
Paim, continua. Essa luta vai continuar.
Senador Marconi Perillo, V. Exª, que é de Goiás,
ao lado do Senador Cícero Lucena, que é meu vizinho
da Paraíba, que conhece a realidade do agricultor pequeno do Nordeste, o fato que eu preciso dizer é que
talvez eu me orgulhe mais de ter contribuído fortemente
com a minha ação parlamentar na aprovação do perdão da dívida para o pequeno produtor rural que devia
até 10 mil reais, que estava com o oﬁcial de justiça na
porta de sua casa querendo tomar o pedaço de terra de que ele vivia. Com uma iniciativa nossa, desta
Casa, das bancadas do Nordeste, do meu partido, do
PSDB, do Senador Renan Calheiros, de vários Parlamentares de vários partidos e de várias regiões, nós
conseguimos incorporar ao texto da MP 472 o texto
que garante – e está também sancionado, e aplaudo
a sanção do Presidente Lula – o perdão da dívida do
pequeno produtor rural.
O argumento que usei e que ninguém conseguiu
contestar, Senador Sarney, foi um argumento claro: o
Governo brasileiro, ao longo dos últimos quatro ou cinco
anos, perdoou R$1,6 bilhão de dívidas de países estrangeiros como o Gabão, a Nigéria, que é produtor de
petróleo, Moçambique, Paraguai, Bolívia, e hesitava em
conceder perdão semelhante a brasileiros que geram o
seu próprio emprego e que o que querem é apenas a
oportunidade de continuar garantindo o seu emprego
e sobrever com o produto do seu trabalho. E estavam
impedidos, porque devedores do banco estavam com
sua galinha dos ovos de ouro, seu pedacinho de terra,
ameaçado de ser sequestrado pelo oﬁcial de justiça.
Então, o Brasil perdoa dívida de estrangeiro e não é
capaz de perdoar, em valor semelhante, a dívida do
pequeno produtor rural? Nós conseguimos. Obstruímos
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a pauta, é verdade, mas o Senador Romero Jucá foi
atento às reivindicações que ﬁzemos, Parlamentares
de vários partidos, e incorporou ao texto da MP 472. E
está garantido, está sancionado o perdão da dívida de
R$10 mil. Empréstimos contraídos até janeiro de 2001
estão com a garantia do perdão dos R$10 mil, fora a
multa. Foi uma incorporação que ﬁzemos. Queríamos
R$15 mil. A área econômica do Governo concordou em
garantir o perdão de R$10 mil. E, para não perder tudo,
concordamos. Mas o Governo também concordou conosco que o valor a ser perdoado era das dívidas de R$10
mil, excluída a multa. Se a multa é de R$3 mil, R$2 mil,
R$5 mil, o perdão da dívida vai até dívidas que sejam
de R$10 mil mais o valor da multa; R$12 mil, R$13 mil,
R$15 mil, mas R$10 mil ﬁcam perdoados. E, com isso,
garante-se que saia da porta do pequeno produtor o
oﬁcial de justiça, que, até cumprindo a sua obrigação,
está ameaçando a atividade do pequeno produtor. Falo
porque a pressão que eu ouvi no meu Estado do pequeno produtor foi muito grande e acho que é preciso
que haja um processo de informação maciça para que
este benefício chegue ao conhecimento das pessoas
que têm direito ao perdão, mas que precisam se habilitar a este perdão no Banco do Nordeste, porque é
fundamentalmente perdoada a dívida que o Banco do
Nordeste emprestou com recursos da União, recursos
fundamentalmente do Pronaf ou do FNE, fundo constitucional. E mais: aqueles empréstimos de R$15 mil na
origem, contratados até 15 de janeiro de 2001, que têm
hoje um valor superior a R$10 mil, conseguimos, também, que tivessem um rebate de 85% na medida em
que sejam liquidados até novembro de 2011.
Uma outra conquista importante: eu estive, na
companhia do Senador Garibaldi Alves e do Deputado Felipe Maia, na segunda feira, na Associação dos
Plantadores de Cana do Rio Grande do Norte. Estivemos reunidos com pequenos plantadores de cana,
que prestaram uma homenagem ao Deputado Felipe
pelo fato de ele ter conseguido aprovar na Câmara
o que aprovamos no Senado, a nossa iniciativa – e
aí registro mais uma vez a participação do Senador
Renan Calheiros no fato de, nessa mesma lei, nós
termos incluído a prorrogação do benefício do subsidio para o pequeno plantador de cana que fornece
até 10 toneladas de cana. Aquele produtor terá direito
ao subsídio de R$5,00 para equalizar o valor da sua
produção ou da produtividade do Nordeste à produtividade do Centro-Sul.
Esse registro faço com enorme alegria pelo fato
de entender que, da ação parlamentar, como no caso
dos pescadores, como no caso da CPMF, em que batalhamos e conseguimos devolver aos brasileiros o direito
de não pagar o imposto antipático, que tinha data, pela
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Constituição, para terminar, que era 31 de dezembro
de 2007, como também nesse caso do pequeno agricultor, da ação do Parlamento e do Parlamentar pode
e deve resultar em ações como esta: melhorar a vida
do povo e entender as suas aﬂições e diﬁculdades, e,
pela ação, trabalhar para que o povo viva melhor.
Era esse o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presidente, com os meus agradecimentos pela tolerância com
tempo e com os cumprimentos ao Poder Executivo pela
justa sanção, tanto do reajuste dos aposentados, como do
texto integral da Medida Provisória nº 472, que beneﬁcia
o pequeno produtor rural do Nordeste e do Brasil.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Oradores inscritos. Senador Heráclito Fortes.
(Pausa.)
Não está presente.
Senador César Borges. (Pausa.)
Cristovam Buarque. (Pausa.)
Antonio Carlos Junior. (Pausa.)
Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Romeu Tuma. (Pausa.)
José Nery. (Pausa.)
Jayme Campos. (Pausa.)
Eduardo Azeredo.
Senador Jayme Campos, V. Exª deseja usar da
palavra? (Pausa.)
Cedeu? Está bem. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Srs. Senadores, eu poderia abrir a Ordem do Dia
para votarmos dois empréstimos – que V. Exª mesmo
solicitou à Mesa que eu ﬁzesse – e uma retiﬁcação
apresentada pelo Relator sobre o expediente subscrito
pelo Senador Romero Jucá, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mão Santa.
É lido o seguinte:
Sr. Presidente, na Sessão Deliberativa do dia 9 de
junho último, o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos, sobre
o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e
em áreas estratégicas, cria o Fundo Social e dispõe sobre
a estrutura e fontes de recursos, altera dispositivos da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências, foi apreciado pelo Plenário desta Casa.
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Eu, como Relator da matéria, veriﬁquei posteriormente a existência de equívoco da redação ﬁnal da
referida proposta, que, nos termos do art. 325 e seus
incisos, não havendo objeção do Plenário, gostaria
que fosse corrigido.
Na votação da Emenda nº 29 ao substitutivo, foi
equivocadamente aprovada a Emenda nº 27, cujo texto
não corresponde ao da Emenda nº 29, essa, sim, acolhida por mim e votada pelo Plenário. Houve, de fato,
um lapso manifesto, causado pela numeração errônea
das referidas emendas, de tal forma que o texto por
mim aprovado – repito: o da Emenda nº 29 – aparece
na redação ﬁnal como o da Emenda nº 27, rejeitada por
mim e conﬁrmada a recusa pelo voto do Plenário.
Sr. Presidente, a correção que ora sugerimos não
implica, de nenhuma forma, prejuízo à substância da
matéria, uma vez que, veriﬁcando as notas taquigráﬁcas,
ﬁca claro que houve tão somente o equívoco na numeração das emendas apresentadas ao substitutivo.
Solicitamos, portanto, seja feita a modiﬁcação,
por esse relato submetido ao Plenário. – Senador
Romero Jucá.
É o seguinte o expediente na íntegra:
Senhor Presidente,
Na Sessão Deliberativa do dia 9 de junho último,
o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, 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; cria o Fundo Social (FS) e dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências”
foi apreciado pelo Plenário desta Casa. Eu, como relator da matéria, veriﬁquei posteriormente a existência de
equívoco na redação ﬁnal da referida proposta que, nos
termos do art. 325 e seus incisos, não havendo objeção
do Plenário, gostaria que fosse corrigido:
Na votação da emenda nº 29, ao substitutivo, foi
equivocadamente aprovada emenda de nº 27, cujo texto
não corresponde ao da emenda nº 29, esta sim acolhida por mim e votada pelo Plenário. Houve, de fato,
um lapso manifesto causado pela numeração errônea
das referidas emendas, de tal forma que o texto por
mim aprovado, repito, o da emenda nº 29, aparece, na
redação ﬁnal, como o da emenda nº 27, rejeitada por
mim e conﬁrmada a recusa pelo voto do Plenário.
Senhor Presidente, a correção que ora sugerimos não implica de nenhuma forma no prejuízo ou
substância da matéria, uma vez que, veriﬁcando as
notas taquigráﬁcas, ﬁca claro que houve, tão somente,
o equívoco na renumeração das emendas apresentadas ao Substitutivo.
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Solicitamos, portanto, seja feita a modiﬁcação,
por este relato, submetida ao Plenário. – Senador
Romero Jucá
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores e Srªs Senadoras, as duas emendas
são do Senador Casagrande.
Determinei à Mesa que ﬁzesse um exame das
emendas, das notas taquigráﬁcas.
Na realidade, houve uma troca entre a Emenda
nº 27 e a Emenda nº 29, com troca dos textos.
O Senador Casagrande poderá dar uma opinião
se, na realidade, foi isto que ocorreu.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infelizmente,
V. Exª está certo. Eu estou brincando com V. Exª, mas
eu queria que a minha proposta de emenda tivesse sido
aprovada, porque compreendo que a emenda aprovada
não é adequada para aquilo que nós desejamos em
termos de equilíbrio federativo, mas eu, naturalmente,
tenho que ser justo nas minhas colocações. A minha
proposta e a minha emenda que foi aprovada é a que
estabelece uma política para as micro e pequenas empresas que trabalham na área da exploração de petróleo, e não a outra. Eu gostaria que as duas tivessem
sido aprovadas, mas, infelizmente, pelas notas taquigráﬁcas, está correta a observação feita.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção do Plenário, a Presidência submeterá as referidas emendas à deliberação da Casa.
Em votação a Emenda nº 27, de parecer favorável.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E a Emenda 29, de parecer contrário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Rejeitada.
A Emenda 27, aprovada; e a Emenda 29, rejeitada.
Nós apenas restabelecemos o que havia sido
o equívoco anterior, que consta das notas taquigráﬁcas, mas que não constava; constava diferentemente
da redação ﬁnal.
A Presidência determina a retiﬁcação da redação ﬁnal do substitutivo ao projeto de lei da Câmara
para que conste as deliberações sobre as Emendas
27 e 29.
É a seguinte a redação ﬁnal retiﬁcada:
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(*) PARECER N° 750, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 7, de 2010
(n° 5.940, de 2009, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 7, de 2010 (n° 5.940, de 2009, na Casa de origem),
que cria o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera a Lei n° 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências, consolidando as Emendas aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de junho de
2010. – Senador José Sarney – Senador Mão Santa – Senadora Serys Slhessarenko – Senador Heráclito Fortes – Senador César Borges – Senador
Adelmir Santana.
(*) Retiﬁcado, para fazer constar as deliberações sobre as Emendas n°s 27 e 29, ocorridas na Sessão Deliberativa Ordinária do dia
16 de junho de 2010.

ANEXO AO PARECER Nº 750, DE 2010
REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO
DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 7, DE 2010
(N° 5.940, de 2009, na Casa de origem).
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; cria o Fundo Social
(FS) e dispõe sobre sua estrutura e fontes
de recursos; altera dispositivos da Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° 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 éreas
estratégicas, cria o Fundo Social (FS) e dispõe sobre
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997.
CAPÍTULO II
Das Deﬁnições Técnicas
Art. 2° Para os ﬁns desta lei, são estabelecidas
as seguintes deﬁnições:
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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 a 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 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 aproveita-
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mento racional dos recursos naturais da União, por meio
da uniﬁcação do desenvolvimento e da produção relativos
à jazida que se estenda além do 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);
XI – ponto de partilha: local em que há divisão
entre a União e o contratado de 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 à
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 § 1° do art. 20 da
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Do Regime de Partilha e de Produção
Seção I
Disposições Gerais
Art. 3° 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 sob o regime de partilha de produção, na
forma desta lei.
Art. 4° A Petrobras será a operadora de todos os
blocos contratados sob o regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurado, a este titulo, participação
mínima no consórcio previsto no art. 20.
Art. 5° A União não assumirá os riscos das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção
decorrentes dos contratos de partilha de produção.
Art. 6° 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. 2°.
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

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

correspondentes a sua participação, nos termos do
respectivo contrato.
Art. 7° Previamente a 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 potêncial das áreas do pré-sal e em áreas estratégicas.
Parágrafo único. A Petrobras poderá ser contratada diretamente para realizar estudos exploratórios
necessários a 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.
§ 1° A gestão dos contratos previstos no caput
caberá a empresa pública a ser criada com este propósito.
§ 2° A empresa pública de que trata o § 1° deste
artigo não assumirá os riscos e não responderá pelos
custos e investimentos referentes as atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações de exploração e produção
decorrentes dos contratos de partilha de produção.
Seção II
Das Compêtencias do Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE)
Art. 9° O Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) tem como competências, entre outras deﬁnidas
na legislação, propor ao Presidente da Republica:
I – o rítmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a política energética e 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 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,
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observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional.
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 à empresa
pública de que trata o § 1° do art. 8º;
IV – estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da licitação prevista no
inciso II do art. 8°, 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 elaboradas
pela ANP.
§ 1° Ao ﬁnal de cada semestre, o Ministério de
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades
relacionadas aos contratos de partilha de produção.
§ 2° O relatório será publicado ate 30 (trinta) dias
após o encerramento do semestre, assegurado amplo
acesso ao público.
Seção IV
Das Competências da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Art. 11. Caberá a ANP, entre outras competências
deﬁnidas em lei:

188

29492

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – promover estudos técnicos para subsidiar o
Ministério de Minas e Energia na delimitação dos blocos
que será objeto de contrato de partilha de produção;
II – elaborar e submeter a 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. 8° desta lei;
IV – fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo;
V – analisar e aprovar, de acordo com o disposto no inciso IV deste artigo, os pianos 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. 8° da Lei n° 9.478, de 1997.
Secão V
Da Contratação Direta
Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da Republica os casos em que, visando a preservação do
interesse nacional e ao 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 sob o 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. 9° 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. 8° 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:
I – o bloco objeto do contrato de partilha de produção;
II – o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18;
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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 ser destinada à empresa pública de que
trata o § 1° do art. 8°;
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, econômicoﬁnanceira 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 econômicoﬁnanceira do consórcio a ser constituído; e
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, em envelope separado:
I – prova de capacidade técnica, idoneidade ﬁnanceira e regularidade jurídica e ﬁscal;
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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 responsabilidade 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
§ 1° do art. 8° desta lei, na forma do disposto no art. 279
da Lei n° 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 § 1° do art. 8° desta lei, na forma do
disposto no art. 279 da Lei n° 6.404, de 1976.
§ 1° A participação da Petrobras no consórcio
implicará sua adesão as regras do edital e a proposta
vencedora.
§ 2° Os direitos e obrigações patrimoniais da Petrobras e dos demais contratados será proporcionais
a sua participação no consórcio.
§ 3° O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a Petrobras como responsável pela execução
do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das consorciadas perante o contratante ou terceiros,
observado o disposto no § 2° do art. 8° desta lei.
Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1° do art.
8° 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 §
1° do art. 8° e dos demais consorciados.
Parágrafo único. A empresa pública de que trata o §
1° do art. 8° 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:
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I – deﬁnir os planos de exploração, a serem submetidos à análise e à 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 à
aprovação da ANP;
IV – deﬁnir os programas anuais de trabalho e
de produção, a serem submetidos à análise e à 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 de sua sede.
Seção VIII
Do Contrato de Partilha de Produção
Art. 27. O contrato de partilha de produção preverá 2 (duas) fases:
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 qualquer outro recurso natural, ﬁcando o 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;
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IV – o direito do contratado à 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
do 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, a rentabilidade, ao volume
de produção e a variação preço do petróleo e do gás
natural, observado o percentual estabelecido segundo
o disposto no art. 18;
VIII – as atribuições a composição, o funcionamento e 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,
por conta e risco 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;
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 dos respectivos planos de trabalho, incluindo os pontos de medição e de partilha de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos produzidos;
XIV – a obrigatoriedade de o contratado fornecer
a ANP e a empresa pública de que trata o § 1° do art.
8° relatórios, dados e informações relativos a execução do contrato;
XV – os critérios para devolução e desocupação de
áreas pelo contratado, inclusive para a retirada de equipamentos e instalações e para a reversão de bens;
XVI – as penalidades aplicáveis em caso de
inadimplemento das obrigações contratuais;
XVII – os procedimentos relacionados a cessão
dos direitos e obrigações relativos ao contrato, conforme o disposto no art. 31;
XVIII – as regras sobre solução de controvérsias,
que poderão 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;
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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 se dará publicidade, inclusive com cópia ao Congresso Nacional;
XXII – a apresentação de plano de contingência
relativo a acidentes por vazamento de petróleo, de
gás natural, de outros hidrocarbonetos ﬂuidos e seus
derivados; e
XXIII – a obrigatoriedade da realização de auditoria
ambiental de todo o processo operacional de retirada e
distribuição de petróleo e gás oriundos do pré-sal.
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 à aprovação do comitê operacional
o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos,
para determinação de sua comercialidade;
III – realizar a avaliação da descoberta de jazida
de petróleo e de gás natural nos termos do plano de
avaliação aprovado pela ANP, apresentando relatório
de comercialidade ao comitê operacional;
IV – submeter ao comitê operacional o plano de
desenvolvimento da produção do campo, bem como
os planos de trabalho e de produção, contendo cronogramas e orçamentos;
V – adotar as melhores práticas da indústria
do petróleo, obedecendo às 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 às atividades realizadas.
Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de produção somente
poderá ocorrer mediante prévia 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 pro-
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dução que obtiver como vencedora da licitação, nos
termos do art. 14.
Art. 32. O contrato de partilha de produção extinguir-se-á:
I – pelo vencimento de seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele previstos;
IV – ao término 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 mínimo ou pago o valor
correspondente à parcela não cumprida, conforme
previsto no contrato; e
VI – pela recusa em ﬁrmar o acordo de individualização da produção, após decisão da ANP.
§ 1° A devolução de áreas não implicará obrigação de qualquer natureza para a União nem conferirá
ao contratado qualquer direito de indenização pelos
serviços e bens.
§ 2° Extinto o contrato de partilha de produção, o
contratado fará a remoção dos equipamentos e bens
que não sejam objeto de revisão, ﬁcando obrigado a
reparar ou a indenizar os danos decorrentes de suas
atividades e a 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.
§ 1° O concessionário ou o contratado sob o regime de partilha de produção deverá informar a ANP
que a jazida será objeto de acordo de individualização
da produção.
§ 2° 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
de 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.
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Art. 35. O acordo de individualização da produção
indicará o operador da respectiva jazida.
Art. 36. A União, representada pela empresa pública referida no § 1° do art. 8° 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 se estendam por áreas não concedidas ou não partilhadas, acordo de individualização
da produção, cujos termos e condições obrigarão o
futuro concessionário ou contratado sob regime de
partilha de produção.
§ 1° A ANP deverá fornecer a empresa pública
referida no § 1° do art. 8° todas as informações necessárias para o acordo de individualização da produção.
§ 2° 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 de que trata o §
2º 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
ﬁrmar o 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 e sob as condições deﬁnidas pela ANP.
CAPÍTULO V
Das Receitas Governamentais
no Regime de Partilha de Produção
Art. 42. O regime de partilha de produção terá as
seguintes receitas governamentais:
I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
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§ 1º Os royalties correspondem à compensação
ﬁnanceira pela exploração de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o §
1º do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.
§ 2º O bônus de assinatura não integra o custo em
óleo e corresponde a valor ﬁxo devido à União pelo contratado e será estabelecido pelo contrato de partilha de
produção, devendo ser pago no ato de 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 até 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 a 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 nº
9.478, 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 a 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 advinda da comercialização
referida no art. 45 será destinada ao Fundo Social,
conforme dispõem os arts. 47 a 60.
CAPÍTULO VII
Do Fundo Social (FS)
Seção I
Da Deﬁnição e Objetivos do Fundo Social (FS)
Art. 47. É criado o Fundo Social (FS), de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado a 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 combate
a pobreza e de desenvolvimento:
I – da educação;
II – da cultura;
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III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da previdência;
VI – da ciência e tecnologia;
VII – do meio ambiente; e
VIII – de mitigação e adaptação as mudanças
climáticas.
§ 1º 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).
§ 2º Do total da receita auferida pelo Fundo de
que trata o caput, 50% (cinquenta por cento) devem
ser aplicados em programas direcionados ao desenvolvimento da educação, pública, básica e superior,
sendo o mínimo de 80% (oitenta por cento) destinado
a educação básica e infantil.
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
social e 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 Fundo Social
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
de 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 das áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime de
concessão 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 1997, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 49. ................................................
.......................................................................
§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime de concessão, a parcela
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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
trata este artigo.”(NR)
“Art. 50. ................................................
.......................................................................
§ 4º Nas áreas localizadas no pré-sal
contratadas sob o regime de concessão, a
parcela da participação especial 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 a 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 tratam os incisos I e II do § 2º deste artigo.” (NR)
§ 2º O cumprimento do disposto no § 1º deste artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Poder
Executivo, estabelecida na forma do regulamento.
Seção III
Da Política de Investimentos do Fundo Social
Art. 50. A política de investimentos 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. 47 deverão
ser os resultantes do retorno sobre o capital.
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.
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Art. 52. A política de investimentos do FS será
deﬁnida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo
Social (CGFFS).
§ 1º 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 a operacionalização
do CGFFS serão custeadas pelo FS. Art. 53. Cabe ao
CGFFS deﬁnir:
I – o montante a ser resgatado anualmente 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 nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
Art. 56. O fundo de investimento de que trata o
art. 55 deverá ter natureza privada e patrimônio próprio
separado do patrimônio do cotista e do administrador,
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.
§ 1º A integralização das cotas do fundo de investimento será autorizada em ato do Poder Executivo,
ouvido o CGFFS.
§ 2º O fundo de investimento terá 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 retomarão ao FS.
§ 5º Sobre as operações de crédito, câmbio e seguro e sobre rendimentos e lucros do fundo de inves-
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timento não incidirá qualquer 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 Fundo Social
Art. 58. É 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
é 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.
§ 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 nº 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
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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 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, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos, bem como da
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 ...................................................
.......................................................................
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 à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas
as competências de outros órgãos e entidades
expressamente estabelecidas em lei.” (NR)
“Art. 22 ..................................................
.......................................................................
§ 3° 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 contra-
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tos 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 § 1° do art. 8°, suas competências
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP,
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Poder Executivo.
Art. 64. Ressalvada a participação da União, bem
como a destinação prevista na alínea d do inciso II do
art. 49 da Lei n° 9.478, de 1997, a parcela restante
dos royalties e participações especiais oriunda dos
contratos de partilha de produção ou de concessão
de que trata a mesma Lei, quando a lavra ocorrer na
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida entre Estados, Distrito
Federal e Municípios da seguinte forma:
I – 50% (cinquenta por cento) para constituição
de fundo especial a ser distribuído entre todos os Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios
de repartição do Fundo de Participação dos Estados
(FPE); e
II – 50% (cinquenta por cento) para constituição
de fundo especial a ser distribuído entre todos os Municípios, de acordo com os critérios de repartição do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1° A União compensará, com recursos oriundos
de sua parcela em royalties e participações especiais,
bem como do que lhe couber em lucro em óleo, tanto
no regime de concessão quanto no regime de partilha
de produção, os Estados e Municípios que sofrerem
redução de suas receitas em virtude desta lei, até que
estas se recomponham mediante o aumento de produção de petróleo no mar.
§ 2° Os recursos da União destinados à compensação de que trata o § 1° deverão ser repassados,
aos Estados e Municípios que sofrerem redução de
suas receitas em virtude desta lei, simultaneamente
ao repasse efetuado pela Unido aos demais Estados
e Municípios.
§ 3° Os royalties correspondem a participação
no resultado da exploração de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o
§ 1° do art. 20 da Constituição, vedada a sua inclusão
no calculo do custo em óleo, bem como qualquer outra forma de restituição ou compensação aos contratados, ressalvado o disposto no § 1° do art. 50 da Lei
n° 9.478, de 1997.
Art. 65. Do total da receita auferida pelo FS, 5%
(cinco por cento), no mínimo, será destinados a um
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fundo especiﬁco, que terá por objetivo recompor o valor das aposentadorias, pensões e benefícios maiores
que o salário mínimo pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da lei.
§ 1° A recomposição de que trata o caput será
feita com base no índice de correção previdenciária,
que corresponde ao resultado da divisão do salário de
beneﬁcio pelo salário de beneﬁcio mínimo pago pelo
RGPS, na data da concessão do beneﬁcio, de forma
individualizada para cada segurado.
§ 2° O salário de beneﬁcio atualizado de cada
segurado será o produto do salário mínimo de beneﬁcio, reajustado com base nos percentuais deﬁnidos
pelo RGPS, pelo índice de correção previdenciária,
deﬁnido no § 1°.
§ 3° O reajuste calculado nos termos dos §§ 1° e
2° poderá ser devido e pago gradativamente, segundo
regra de transição estabelecida em lei.
Art. 66. O Poder Executivo estabelecerá política
e medidas especíﬁcas visando ao aumento da participação de empresas de pequeno e médio porte nas
atividades de exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo e gás natural.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentar
o disposto no caput no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, contado da data de publicação desta lei.
Art. 67. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 68. Revogam-se o § 1° do art. 23 e o art. 27
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Art. 69. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Temos dois empréstimos, como eu disse, em pedidos de urgência.
Vou submetê-los ao plenário.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 22, de 2010 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 808, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Arthur Virgílio), que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor total de até US$461,000,000.00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Pede a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, para discutir também.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, esse empréstimo de US$460 milhões para
o Estado de Minas Gerais mostra, exatamente, o sucesso do Governador Aécio Neves, secundado pelo
Governador Antonio Anastasia.
Minas Gerais conseguiu, realmente, reequilibrar
as suas contas. Esse já é um novo empréstimo que o
Estado consegue atingir nas negociações em Washington, com o BIRD. É um empréstimo que vem atender
a demandas de infraestrutura, em especial, do nosso Estado, um Estado bem gerenciado, bem dirigido,
que, portanto, tem condição de buscar novas fontes de
recursos e novos investimentos para melhorar ainda
mais a vida da população.
Quero, portanto, dar o testemunho, não só como
correligionário de Anastasia, de Aécio, mas como mineiro, que sabe que esse dinheiro está sendo bem utilizado e dará bons frutos para o nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, para discutir a matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
um empréstimo internacional altamente vantajoso para
Minas Gerais – juros subsidiados, prazos largos para
quitação dessa obrigação – e que merece, mesmo, o
tratamento que o Senado está dando: aprovação com
toda presteza na Comissão de Assuntos Econômicos, e
aprovação em regime de urgência, aqui, no plenário.
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Está conosco, está acompanhando ali, da Liderança do PSDB, o competente, o diligente Secretário
de Finanças de Minas Gerais, Simão Cirineu.
Isso corresponde, também, à competência, que
todo o Brasil já reconhece, do Governador Antonio
Anastasia, que deu seguimento ao bom governo, ao
excelente governo que fazia Aécio Neves. O Governador Anastasia está atento, acompanhando o que
aqui se passa e certo de que, aprovado pelo Senado,
esse empréstimo reverterá, seguramente, em melhores perspectivas de desenvolvimento futuro para Minas
e em melhor qualidade de vida, num futuro próximo,
para os mineiros.
Portanto, é com muito entusiasmo que nós, aqui,
declaramos o voto à aprovação desse empréstimo, por
entendermos que ele é útil, ele é bom, as condições
são absolutamente proveitosas e positivas para Minas
e, por isso, merece a aprovação das Srªs e dos Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo mais oradores que queiram discutir a
matéria, encerro a discussão e submeto a votos.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovarem o empréstimo para Minas Gerais queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria vai à promulgação.
A redação ﬁnal, também considero aprovada,
porque não há manifestação contrária do Plenário.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
PARECER Nº 813, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 22, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 22, de 2010, que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internaciononal para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), valor total de até US$461,000.000.00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares dos Estados Unidos da América.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de
2009.
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ANEXO AO PARECER Nº 813, DE 2010
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 22, de 2010.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2010
Autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até US$
461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta
e um milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões
de dólares norte-americanos).
§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito
externo referidos no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II – Financiamento Adicional.
§ 2º O montante do empréstimo a ser contratado
nos termos desta Resolução, será inferior ao montante previsto no caput, se, na data de sua contratação,
considerado a taxa cambial para sua conversão em
real implicar recursos ﬁnanceiros superiores a R$
1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e oito milhões
de reais).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem ﬁxa
(ﬁxed spread loan);
IV – prazo de desembolso: até 31 de março de
2012;
VII – amortização: em 47 (quarenta e sete) parcelas semestrais, sucessivas e preferencialmente iguais,
pagas nos dias 15 dos meses de março e setembro de
cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de setembro
de 2016 e a última em 15 de setembro de 2039, sen-
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do que cada uma das 46 (quarenta e seis) primeiras
prestações corresponderá a 2.13% (dois inteiros e treze
centésimos por cento) do valor total do empréstimo e
a última corresponderá a 2,02% (dois inteiros e dois
centésimos por cento);
VIII – juros: exigidos semestralmente, nas mesmas datas do pagamento da amortização, e calculado sobre o saldo devedor periódico de empréstimo, a
uma taxa composta pela Libor semestral para dólar
norte-americano, acrescido de uma margem (spread)
a ser determinada pelo Bird na data de assinatura do
contrato;
IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e ainda
não pagos até 30 (trinta) dias após a data prevista para
o pagamento dos juros;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), sobre o valor total do empréstimo,
a ser pago na data em que o contrato entrar em efetividade;
XI – opções de conversão: o devedor poderá,
com o consentimento por escrito do ﬁador, solicitar ao
Bird converter a taxa de juros aplicável do ﬂutuante,
para ﬁxa; alterar a moeda de referência da operação
de crédito para o montante e desembolsar.
§ 1º As datas de pagamento do principal dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alterados em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso XI deste artigo, é autorizado a cobrança dos custos
incorridos pelo Bird na sua realização, bem como de
uma Comissão de Transação (transaction fee).
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Minas Gerais nas operações de crédito
externo referido nesta Resolução.
§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação dos recursos previstos nos
arts. 155, 157 e 159, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os
recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras
da arrecadação do Estado de Minas Gerais ou das
transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado de Minas Gerais quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
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Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O outro empréstimo, também submetido à votação
da Casa e à apreciação é o requerimento de urgência
para o Projeto de Resolução nº 23, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 23, de 2010 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 809, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro), que
autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar uma operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$21,992,000.00 (vinte e um milhões
e novecentos e noventa e dois mil dólares
dos Estados Unidos da América).
Em discussão. (Pausa.)
Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só fazer um registro. O recurso é para
que o Governo do Estado continue o reaparelhamento
da Secretaria, da estrutura da máquina fazendária do
Governo do Estado, para que nós possamos continuar
informatizando, comprando novos equipamentos, treinando as pessoas, fazendo educação tributária.
O Espírito Santo é um Estado com contas equilibradas, hoje. Tem 15% do seu orçamento aplicado em
investimentos. Investimos, com recursos próprios, no
Estado do Espírito Santo, R$1 bilhão por ano. Então,
é um Estado que precisa continuar nesse caminho,
porque só a capacidade de investimento é que vai resolver questões ligadas à infraestrutura, questões da
segurança, da educação, da saúde.
Esses recursos vêm nessa direção, nesse sentido. Então, peço a ajuda e a compreensão de todos os
companheiros e companheiras do Senado para que
possamos votá-los e agradeço, já, a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão para...
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O Senador José Agripino pede a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Só para manifestar a posição
do Democratas com relação aos dois empréstimos, o
de Minas Gerais e o do Espírito Santo, que foram apreciados, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos.
Está pactuada, por entendimento, a votação, pela via
simbólica, dos dois empréstimos, como forma de atender a pleitos importantes e procedentes destes dois
Estados, Minas Gerais e Espírito Santo.
O nosso voto é favorável aos dois.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Arthur Virgílio também pede a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as razões
pelas quais o PSDB apoia o empréstimo destinado ao
Espírito Santo são as mesmas que motivaram o nosso
apoiamento ao empréstimo para Minas Gerais: juros
subsidiados, largo prazo para se quitar a obrigação e
muita perspectiva de melhorar a vida dos capixabas,
até porque precisamos de mais capitais dessa sorte,
capitais desse tipo, capitais dessa procedência. É o tipo
de empréstimo que não asﬁxia; ao contrário, ajuda a
desafogar a vida econômica de um Estado.
Portanto, o apoio é do mesmo modo entusiasmado ao empréstimo requerido e, se Deus quiser, hoje
obtido pelo Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos proceder à votação.
O Senador Casagrande está ali, com um sorriso
muito largo, porque esse empréstimo talvez vá atingir
mais do que este ano, mas também os outros anos
no Espírito Santo.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Fora do microfone.) – Se Deus quiser!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
PARECER Nº 814, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 23, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 23, de 2010, que autoriza
o Estado do Espírito Santo a contratar operação de
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crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$21.992.000,00 (vinte e um milhões e novecentos e noventa e dois mil dólares dos Estados Unidos
da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de
2010.

ANEXO AO PARECER Nº 814, DE 2010
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 23, de 2010.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2010

Autoriza o Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito externo
com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$21.992.000,00 (vinte e um
milhões, novecentos e noventa e dois mil
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$21.992.000,00 (vinte
e milhões, novecentos e noventa e dois mil dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o “Plano
de Desenvolvimento da Administração Fazendária
(PROFAZ-ES)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Espírito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$21.992.000,00 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e dois mil dólares norteamericanos);
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V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário do capital ordinário do BID, com base de juros baseada na Libor, tendo o dólar norte-americano
como moeda de desembolso;
VI – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos,
contado a partir da vigência do contrato de empréstimo;
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sempre que possível iguais, pagas no dia 15
dos meses de abril e outubro de cada ano, vencendo
a primeira após transcorridos 5 (cinco anos e a última
antes de transcorridos 20 (vinte) anos, ambos contados da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID que ﬁnanciam os
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de
juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as
ﬂutuações da Libor, mais uma margem (spread) para
empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não
desembolsado do ﬁnanciamento, exigida juntamente
com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato, sendo que, em hipótese
alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano);
X – despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento,
dividido pelo número de semestre compreendido no
prazo original de desembolso.
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do ﬁador, exercer a opção de conversão da
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do
empréstimo, de ﬂutuante, baseada na Libor, para ﬁxa,
e vice-versa, em montante mínimos e prazos deﬁnidos
no contrato de empréstimo.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no §
2º, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo
BID na sua realização.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Espírito Santo na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
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§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Espírito Santo
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da
Constituição Federal, e outras garantias em Direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
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
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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.
2
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.
3
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.
4
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.
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5
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.
6
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.
7
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.
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8
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 eCidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
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.
10
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.
11
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
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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.
12
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.
13
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.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
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dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
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.
16
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.
17
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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18
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.
19
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.
20
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.
21
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.
22
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.
23
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.
24
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.
25
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.
26
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.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
28
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.
29
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.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
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31
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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
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34
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).
35
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.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
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37
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.
38
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.
39
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.
40
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 Pau-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
41
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.
42
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.
43
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.
44
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,
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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.
45
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.
46
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.
47
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
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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.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a realizar doação para a reconstrução de
Gaza.
Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325,
de 2010, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador João
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Eduardo Suplicy.
49
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.
50
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
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aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
51
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.
52
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.
53
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

JUNHO 2010

Junho de 2010

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.
54
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.
55
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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56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e 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.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2003COMPLEMENTAR
(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
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de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 316, DE 2004 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das
Inelegibilidades),para declarar a inelegibilidade, em quaisquer outros Municípios do mesmo
Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos
na eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 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;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
59
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 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.
60
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,
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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.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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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.
62
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
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 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.
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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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.

212

29516

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65
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 oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
66
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.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
68
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 oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
69
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
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos 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.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
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tar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de 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 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
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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72
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” 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.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão adminis-
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trativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 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
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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75
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, 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.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
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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 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 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.
78
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.
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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.
79
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.
80
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.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
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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.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
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ﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 73, de 2010, do
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 557, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 73/2010-CCT
Brasília, 9 de junho de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão rejeitou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, o Projeto de
Lei do Senado nº 557, de 2007, de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Marcelo Crivella que, “Altera
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor
sobre a concessão de licença prévia para operação de
serviço de radiodifusão comunitária”.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência ao expediente lido, ﬁca aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 631, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja inserido em ata voto
de pesar pelo falecimento de Murilo Paulino Badaró, exSenador, ex-Deputado Federal e ex-Ministro de Estado
da Indústria e do Comércio, ocorrido no dia 14 de junho
de 2010, em Belo Horizonte (MG), aos 78 anos, e, nos
termos do art. 221, inciso I, também do Regimento Interno, a apresentação formal de condolências à família
desse eminente homem público, ao Governo do Estado
de Minas Gerais, onde nasceu, e à Academia Mineira
de Letras, entidade da qual foi presidente.
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Justiﬁcação
Murilo Paulino Badaró nasceu em 13 de setembro
de 1931, em Minas Novas, cidade histórica do Vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Formado em direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Minas Gerais, iniciou sua trajetória na política em 1958 aos 27 anos como Deputado
Estadual por Minas Gerais, militante do antigo Partido
Social Democrático (PSD).
Em 1962 foi reeleito com expressiva votação e em
seguida candidatou-se a Deputado Federal, sendo eleito
e, posteriormente, reeleito para outros mandatos.
Em 1964, mesmo sendo membro da ARENA, o
partido do Governo, repudiou a cassação de Juscelino
Kubistcheck, em discurso que teve o título de “Protesto
de uma Geração”. Em 1968, votou contra a cassação
do Deputado Moreira Alves e, em consequência, foi
afastado da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados e ainda teve seu nome na lista
para cassação de direitos políticos enviada ao Presidente da República, Costa e Silva.
Em 1979 tornou-se senador pela ARENA, após
eleição indireta promovida pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. No Senado, foi indicado pelo Presidente Figueiredo para ser Líder do Governo.
Além da contribuição para a abertura política iniciada naquele período, Murilo Badaró ainda foi presidente da importante comissão desta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça.
Ocupou vários cargos públicos, começando por
ser secretário do governo Israel Pinheiro do PSD mineiro. Em 1984 foi indicado pelo Presidente da República
João Figueiredo para o cargo de Ministro da Indústria
e do Comércio, de onde atuou pela preservação de
várias empresas brasileiras, em época de turbulência
econômica e alta inﬂação, entre elas a então estatal
mineira do aço, a Açominas, hoje uma das gigantes
do setor. Foi presidente do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG) em 2003.
Em 2004, foi eleito Prefeito de sua terra natal,
Minas Novas, realizando sonho de menino.
Foi presidente da Academia Mineira de Letras por
mais de dez anos, desde 1998, e deixou extensa obra
de ﬁcção e de história, principalmente política.
Escreveu as biograﬁas de políticos mineiros do
século XX, tais como Gustavo Capanema, José Maria Alckmin, Milton Campos e recentemente a do expresidente da Câmara dos Deputados e ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Bilac Pinto.
Parte da história da política mineira esteve presente no seu funeral, reunindo familiares, amigos, admiradores e políticos de campos ideológicos diversos
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que foram manifestar sua admiração pelo político e
seu legado à política mineira e nacional.
A imprensa mineira cita as visões que os diversos matizes tinham do homem público que foi Murilo
Badaró, e que podem ser sintetizadas no depoimento
da deputada federal Jô Moraes (PcdoB): “Ele era um
político que tinha bigode, que honrava a tradição. Tinhamos opiniões divergentes sobre vários assuntos, mas
é inegável seu talento para estimular o pensamento”;
ou no depoimento do jornalista Guy de Almeida: “Por
mais que fossem controvertidos alguns dos seus pensamentos, ele sempre se destacou pela inteligência e
primou pela troca de idéias”.
O ex-Governador de Minas e ex-Senador Francelino Pereira ressaltou que a trajetória de Badaró “é
exemplar para a vida cultural e política do país”, pensamento corroborado pelo deputado estadual Délio
Malheiros (PV): “Nunca deixamos de conversar e trocar
idéias. Ele nos deixou um grande ensinamentos: que
na política, não temos inimigos, temos adversários, e
que o debate é um bem da democracia”.
O Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda
(PSB), ressaltou a origem de Badaró, como representante da escola mineira de homens públicos ligados à
literatura: “Minas Gerais sempre teve políticos literados
e Murilo em um deles. Uma alma mineira e ao mesmo
tempo universal”.
Para o ex-Governador e ex-deputado federal
Aécio Neves “Murilo tinha a alma de Minas. Uma das
grandes referências do seu tempo que deixa uma
saudade grande em todos que tiveram o privilégio de
conviver com ele”.
Atuante até o último dia de sua vida, na sua coluna de jornal criticou, no último texto publicado, o uso
político do crescimento do PIB aﬁrmando “que mais
de 50% da população não tem esgotamento santiário e água tratada, que a educação patina nos baixos
salários dos professores e na ausência dos padrões
confortáveis para as escolas”.
O Governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), decretou luto oﬁcial de três dias no Estado, lamentando a perda “de um dos maiores nomes
da inteligência mineira” e aﬁrmando com razão “Observador atento do dia a dia, Murilo foi testemunha e
personagem da história política de Minas nas últimas
seis décadas”.
Murilo Badaró faleceu aos 78 anos, deixando a
viúva, dona Luci Prado Badaró, os ﬁlhos Murilo, Henrique, Eduardo, Marcelo, Lea, Flávia, Isabela, e netos.
Sala das Sessões, de junho de 2010. – Eduardo Azeredo
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 632, DE 2010
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
ex-Senador Murilo Badaró:
inserção em ata de voto profundo pesar;
apresentação de condolências à família e ao Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2010. – Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 633, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento,
no dia 14 de junho de 2010, do ex-Senador
Murilo Badaró, homem público de extraordinária e lúcida presença no meio político
contemporâneo do Brasil.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento,
no dia 14 de junho de 2010, do político mineiro Murilo Badaró.
Requeiro mais que a íntegra do Voto de Pesar
seja encaminhado, com as condolências desta Casa,
aos familiares de Murilo bem como à Academia Mineira de Letras.
Justiﬁcação
Era 1968, em plena fase denominada “Anos de
Chumbo”, que deﬁnia o estado de exceção iniciado em
1964 e que perdurou por duas dezenas de anos. Nesta
época, o então deputado federal Murilo Badaró, embora pertencendo à bancada governista, votou contra a
cassação do Deputado Moreira Alves. Por consequência, foi afastado da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e ainda teve seu nome
na lista para cassação de direitos políticas enviada ao
Presidente da República Costa e Silva.
Até a véspera do seu falecimento, Murilo foi presidente da AML (Academia Mineira de Letras). Ele morreu
aos 78 anos em Belo Horizonte, onde morava.
Foi ministro da Indústria e Comércio no governo João Figueiredo, de 22 de agosto de 1984 a 15 de
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março de 1985, senador da Arena, deputado estadual e federal.
Formado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais, iniciou sua trajetória na
política em 1958 aos 27 anos como deputado estadual.
Em 1962 foi reeleito com expressiva votação.
Foi secretário do governo Israel Pinheiro. Em
1964 repudiou a cassação de Juscelino Kubitschek,
em discurso que lhe rendeu o título de “Protesto de
uma Geração”.
Em 1967 candidatou-se a deputado federal, sendo eleito e, posteriormente, reeleito para outros dois
mandatos.
Em 1979 tornou-se senador da ARENA, em eleição indireta promovida pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, conforme previsto nas regras estão
vigentes. No Senado, foi indicado pelo presidente Figueiredo para ser líder do governo. Além da contribuição para a abertura política iniciada naquele período,
Murilo Badaró ainda foi presidente da mais importante
comissão do Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça.
Em 2004, foi prefeito de Minas Novas, sua terra
natal, no interior mineiro.
Murilo Badaró foi presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) no governo
de Itamar Franco.
Presidente da Academia Mineira de Letras até 14
de junho de 2010 escreveu as biograﬁas de políticos
mineiros do século XX, tais como Gustavo Capanema,
José Maria Alckmin, Milton Campos e recentemente
a do ex-presidente da Câmara dos |Deputados e exMinistro do Supremo Tribunal Federal Bilac Pinto.
O Voto de Pesar que requeiro representa homenagem póstuma ao grande político mineiro,
que
honrou este Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra, o Senador Eduardo Azeredo.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou encaminhando
à Mesa, com o apoiamento também do Senador Eduardo Azeredo – que, aliás, foi quem me deu a ideia –
e de todos os demais Senadores que queiram fazer
essa homenagem, Senador Eliseu Resende, um voto
de pesar pelo falecimento do Senador Murilo Badaró,
grande orador, grande ﬁgura pública, que marcou época nesta Casa e na vida pública do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – O senhor fez o requerimento, Senador Arthur
Virgílio?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Eu também enderecei à Mesa um requerimento nesse
mesmo sentido. Pediria, então, aos outros Senadores
que quiserem participar...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Eu gostaria de subscrevê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – ...do requerimento... A Mesa o submeterá aos
presentes.
Pela ordem, também, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse pela
Liderança do PSB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito.
Com a palavra, o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero abordar um
tema que já é repetitivo até, que é a questão do tráfego
nas grandes cidades brasileiras.
Nós, ontem, vimos que a Copa do Mundo fez
com que todas as cidades brasileiras tivessem diﬁculdades enormes no seu trânsito, as grandes cidades
em especial.
O que isso mostra? Mostra que vamos ter, na
Copa de 2014, coisa parecida. Quarenta, cinqüenta
minutos, uma hora, duas horas de congestionamento
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em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília.
Até em Brasília, que foi feita para não ter congestionamento, ele era grande.
Isso é um alerta para a necessidade de investimentos. Os investimentos têm de ser decididos imediatamente: investimentos em metrô, investimentos em
trens suburbanos. Ainda dá tempo para fazermos esse
preparo no País como um todo. É preciso ter decisão,
decisão política para que isso aconteça.
Já usei esta tribuna, por várias vezes, para lembrar
que, no metrô de Belo Horizonte, não foi feito nenhum
metro a mais nos últimos sete anos. Enquanto isso,
os ônibus não conseguem, evidentemente, atender à
crescente demanda.
O congestionamento de ontem, portanto, é apenas um aviso do que vai acontecer em todas as grandes cidades.
Ouço o Senador Eliseu Resende, que é entendido na questão de metrô e na questão de infraestrutura
como um todo, e é nosso colega de Minas Gerais.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Depois, quero um aparte também, Senador.
O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Um aparte, por favor. Sr. Presidente, seria possível? Eu queria
acrescentar ao pronunciamento do Senador Eduardo
Azeredo o nosso entendimento de que esse é, realmente, um problema grave no Brasil. Nós não temos
planejamento para prestação de serviço público nas
nossas cidades e nas nossas metrópoles. É preciso
que haja uma posição mais ﬁrme do Governo. Sem
a construção de metrô, associado a uma disciplina
do tráfego de ônibus, não conseguiremos equacionar
esse problema dos congestionamentos de tráfego
nas grandes cidades, como aconteceu, ontem, em
várias metrópoles do Brasil. De forma que quero me
associar e dizer que é necessário uma posição ﬁrme
do Governo em relação ao planejamento, estabelecendo-se onde está a solução disso: se no Ministério
das Cidades, se no Ministério do Planejamento, se no
Ministério dos Transportes, para que tenhamos os metrôs, obras que foram começadas, Senador Eduardo
Azeredo, em 1981,...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Exatamente.
O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – ... e que
estão paralisados em várias cidades do Brasil, ou
praticamente em todas as metrópoles brasileiras. Associo-me, portanto, ao pronunciamento do Senador
Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Muito obrigado, Senador Eliseu Resende. V. Exª, que
exatamente conhece muito bem essa questão, fez um
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diagnóstico muito positivo, inclusive iniciou projetos
como este do metrô de Belo Horizonte.
Ouço, agora, o Senador Renato Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Obrigado, Senador Eduardo Azeredo. Quero também
incorporar a minha opinião ao pronunciamento de V. Exª,
até porque o tema interessa a todos nós. Interessa já e
interessará cada vez mais quando chegarmos a Copa
de 2014. Mas, desde já, vivenciamos os problemas da
mobilidade urbana. Este é um tema que todos querem
discutir e debater e que precisa de planejamento, para
o qual há necessidade de planejamento, de projetos
nessa área de mobilidade urbana. Naturalmente que,
com o planejamento, há a necessidade de investimento. O Brasil ﬁcou muito tempo sem fazer investimentos
nessa área. As Unidades Federativas – Estados e Municípios –, ﬁcaram muito tempo sem investir. Portanto,
temos de recuperar a capacidade de investimento da
Administração Pública. O Governo Federal, por muito
tempo, teve de pagar encargos da dívida externa, e
agora tem de pagar encargos da dívida interna. Enﬁm,
ﬁcamos, por muito tempo, administrando uma situação
de equilíbrio ﬁnanceiro sem reservar percentual mínimo de investimento, e ainda vivemos essa realidade,
porque a Administração Pública faz investimento de 2%
do PIB, no máximo. Então, é um investimento muito
pequeno perto da demanda de infraestrutura que temos. Por isso, não podemos abrir mão das parcerias
com a iniciativa privada. É fundamental que haja a
compreensão de que temos essa necessidade, porque
o investimento tem de ser em uma velocidade maior.
Então, de fato, temos de recuperar, com a melhoria da
situação econômica do Brasil, com uma arrecadação
maior, com a dívida externa controlada, estabelecendo um superávit primário para o pagamento da dívida
interna, mas temos de ter um percentual mínimo e,
cada vez mais crescente, de investimentos da Administração Pública, especialmente do Governo Federal,
para que possa, em parceria com os Estados e com
os Municípios, fazer os investimentos necessários na
mobilidade urbana. Além da mobilidade urbana e dos
investimentos, Senador Eduardo Azeredo, temos de
priorizar o transporte coletivo, e temos de ter a clareza de que precisamos incentivar também o transporte
alternativo, como a bicicleta e outros meios, para que
possamos achar caminhos nesse caos nos grandes
centros e nas regiões metropolitanas. Muito obrigado,
Senador.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado, Senador Casagrande.
Não existe cidade grande no mundo que consiga
dar ﬂuidez ao trânsito sem um sistema de transporte
de massa. Estamos, realmente, caminhando para uma
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situação insustentável. Vejam os episódios de ontem,
os congestionamentos de ontem mostram isto: a ausência de investimentos nos metrôs.
É importante lembrar que o Governo Federal tem
diminuído o percentual de investimentos públicos dentro do que era investido no Brasil. Os Estados e Municípios cresceram um pouco a sua participação nos
investimentos como um todo. Portanto, com a melhoria
da situação econômica do Brasil, fruto da guerra contra
a inﬂação, que teve seguimento em vários governos,
temos, realmente, uma situação que permite que haja
mais ousadia.
Aprovamos, aqui, no Senado, o Programa de Parceria Público-Privadas. Entretanto, pouco se caminhou
nesse sentido. Praticamente não fazemos uso desse
projeto aprovado, o de Parcerias Público-Privadas. E, no
que se refere ao investimento ﬁxo, investimento direto do
Governo Federal, em especial, o investimento é muito
pequeno. Estou falando de metrôs, mas posso dizer o
mesmo dos aeroportos. Ainda hoje, também aqui em
Brasília, vimos o congestionamento desse aeroporto,
um aeroporto cada vez mais movimentado, que é o
ponto de encontro de todas as rotas do Brasil.
Portanto, metrôs, rodovias que precisam ser duplicadas, aeroportos, temos de pensar grande. Isso é
importante para o planejamento brasileiro.
Antes de terminar, Presidente Sarney, encaminhei voto de pesar pela morte do ex-Senador Murilo
Badaró, ocorrida ontem e enterrado em Belo Horizonte.
Portanto, agora, na presença de V. Exª, quero, mais
uma vez, fazer menção à homenagem a Murilo Badaró, que foi Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, como
Líder. Em seguida, falará o Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr.
Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade,
antes de ouvirmos o Líder Arthur Virgílio, para me manifestar igualmente, nos moldes em que o fez o Senador Eduardo Azeredo, numa homenagem que se deve
prestar ao ex-Senador Murilo Badaró, que faleceu no
Estado de Minas Gerais.
V. Exª conviveu com ele, assim como nós convivemos lá em Minas. Murilo Badaró foi Ministro de Estado, foi Senador da República, foi Deputado Federal,
foi Deputado Estadual, disputou várias campanhas
para o Governo do Estado, inclusive tive o convívio
com ele, em uma disputa eleitoral, quando disputamos a convenção para escolher o candidato do PDS
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ao Governo do Estado de Minas Gerais. Este episódio
foi acompanhado de perto por V. Exª.
Portanto, eu gostaria de me associar ao voto de
pesar pelo falecimento de Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida, vamos submeter a voto os pedidos de
pesar que se encontram sobre a Mesa, acerca do falecimento do ex-Ministro Murilo Badaró e ex-Parlamentar
tão brilhante do Congresso Nacional.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Antes de mais nada, Sr. Presidente, digo ao Ministro
Eliseu ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, eu posso colocar os requerimentos logo
em votação?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pode, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Depois eu dou a palavra a V. Exª. (Pausa.)
V. Exª continue com a palavra; depois, então, votaremos os requerimentos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, antes de tudo, o requerimento que
apresentei, e que foi logo assinado pelos Senadores
Eduardo Azeredo e Renato Casagrande, apresentando um voto de pesar pelo falecimento desse grande
homem público que foi Murilo Badaró, obviamente, se
engrandecerá com a assinatura do Ministro Eliseu Resende, uma ﬁgura por todos nós estimada, um conselheiro de todos nós nesta Casa. Será uma honra muito
grande, porque a homenagem é justa.
Murilo Badaró, que era um nome de alcance nacional, pertencia umbilicalmente a Minas, agora pertencia um pouco a cada Estado do País, e, por isso,
a homenagem que a ele prestei, um pouco antes da
homenagem do Ministro Eliseu Resende e a do Senador Eduardo Azeredo.
Mas, Sr. Presidente, meu Estado está bastante
preocupado com notícias, publicadas insistentemente nos jornais, dando conta de que, no planejamento
da Petrobrás, entre 2011 e 2014, não haveria nada
reservado em dinheiro para investimento na reﬁnaria
de Manaus. Ou seja: a Reﬁnaria Isaac Sabbá, que
homenageia aquele visionário que nos anos 50 foi
capa Time Magazine por ter ousado criar no coração
da Floresta Amazônica um reﬁnaria de petróleo, a
Reﬁnaria de Isaac Sabbá, conhecida como Reman –
Reﬁnaria de Manaus, ela deixaria de funcionar, praticamente viraria um terminal de nada, um terminal de
coisa nenhuma.
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Obviamente que a Bancada do Estado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal se pôs de
pé, porque é descabido nós pensarmos e admitir algo
parecido.
Eu não me importo se outras reﬁnarias forem criadas em outros Estados; até me regozijarei com isso.
Porém, não posso tolerar que se imagine possível desativar, ainda que por via oblíqua, por via da inanição,
por via do menoscabo, por via dos desinvestimentos,
a Reﬁnaria de Manaus.
E hoje, eu que vinha disposto a fazer este pronunciamento, na Comissão de Infraestrutura, presidida
pelo Senador Fernando Collor, comuniquei a S. Exª
que estava endereçando à Mesa um requerimento de
convocação do Presidente da Petrobras, ou melhor,
de convite ao Presidente da Petrobras – é assim que
a Constituição manda – e ao principal dirigente da
Reﬁnaria de Manaus, além da convocação do Ministro
Márcio Pereira Zimmermann, das Minas e Energia.
E disse mais: que eu aguardava a clara deﬁnição contrária à ideia de o Governo parar de investir na
Reﬁnaria de Manaus, porque, se não recebesse isso,
eu usaria as armas de que disponho. Cada um usa
as armas que tem, e as minhas são todas lícitas. Eu
usaria a arma da obstrução, no Congresso Nacional, à
aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – e não
quero que ninguém se surpreenda com isso – como
um meio de forçar o Governo a repensar.
Volto a dizer: quer abrir uma reﬁnaria aqui, lá ou
acolá, que abram. Abram! Agora, não toquem na Reman. E mais: ampliem a Reman, aumentem os investimentos, sobretudo agora que nós temos a perspectiva
real da chegada do gás natural.
E eu poderia chegar de surpresa, como fazem
tantos, às vezes até com interesses pessoais. Vai indo
muito bem a votação do Orçamento, vai indo muito bem
a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
e, de repente, lá vem aquele pedido de veriﬁcação
de quorum, que, não raro, é para se conceder uma
verbinha a mais para cá ou para acolá, e o pedido de
veriﬁcação de quorum é retirado.
Eu não trabalho assim, não sou assim. Eu virei
para realmente impedir a votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, enquanto houver forças e recursos parlamentares para tal, se o Governo insistir na insensatez
de negar recursos para investimento na Reﬁnaria de
Manaus. Até porque tirá-la de lá pura e simplesmente
seria uma aberração e todo mundo perceberia; deixá-la
lá sem investimentos signiﬁcaria matá-la de inanição e,
na prática, chegar ao mesmo resultado maléﬁco.
Recebi hoje um telefonema, quase que imediato
ao discurso que havia feito na Comissão de Infraestrutura, do Ministro Márcio Pereira Zimmermann. S.
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Exª, extremamente gentil, extremamente educado e
demonstrando muita competência, até porque capaz
de se articular muito rapidamente – e estava acompanhando o Presidente Lula na visita que Sua Excelência faz a Manaus –, o Ministro Zimmermann me disse:
“Senador, quero que o senhor me visite semana que
vem. Vou lhe provar que não há nada disso. Nós não
vamos retirar apoio à Reﬁnaria de Manaus. Quero desfazer esse mal entendido”. Eu disse a ele que havia
proposto a sua convocação e que a minha decisão,
se não houvesse – e espero que haja – uma decisão
favorável aos investimentos na Reﬁnaria de Manaus,
seria fazer aquilo que eu faria e aquilo que eu farei, se
for preciso, que é impedir a votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, com muita clareza, com muita nitidez,
com muita determinação.
S. Exª me deixou esperançoso, até porque foi positivo, foi bastante correto; a abordagem foi correta. S.
Exª não me ligaria simplesmente para ganhar tempo,
até porque não tem tempo a ganhar. Telefonou-me e me
disse, com muita gentileza, que irá me mostrar, semana
que vem, todos os dados referentes aos planos estratégicos da Petrobras para a Reﬁnaria de Manaus.
E eu, que ﬁquei muito bem impressionado com
ele, com o que me disse, agradeci e disse-lhe que estou às ordens. Ele marca a data e a hora, oﬁcializa o
convite, e eu estarei no Ministério para ouvi-lo, discutir
com sua equipe técnica.
Todavia, uma coisa é fato: a Reﬁnaria de Manaus
não sairá de lá, a Reﬁnaria de Manaus não será desativada, a Reﬁnaria de Manaus não sofrerá com desinvestimentos, a Reﬁnaria de Manaus vai... E eu vou
mostrar isso na relação custo/benefício, se for preciso. A relação custo/benefício é esta: pode fazer isso?
Pode. Pode perpetrar esse atentado contra a economia do meu Estado? Pode. Agora, não sairá barato.
Sairá muito mais caro do que recuar desse intento, se
é que esse intento foi intento, em algum momento, do
Governo Federal.
Vou dar um dado que é bastante assustador, Deputado Silas Câmara. Um dado bastante assustador!
Se isso acontecesse, nós perderíamos, no Estado, 25%
no peso do ICMS, o que signiﬁcaria empobrecimento
para a capital, empobrecimento do Estado em geral
e empobrecimento para o interior. É só um pequeno
dado. Fora o fato de que estaríamos nos relegando a
nós mesmos ao atraso tecnológico, estaríamos permitindo que uma conquista dos anos 50 fosse derrubada
por um gesto de gabinete, por um gesto tecnocrático,
impensado, que não passará. Repito: pura e simplesmente, não passará!
E eu espero estar aqui, disciplinadamente, ajudando a aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
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porque entendo que ela é relevante para o País, entendo que ela orienta o que vai ser a execução dessa
principal peça da legislação brasileira, a principal peça
de atuação de um parlamentar, que é precisamente a
votação e a execução do Orçamento. Mas eu não teria outro recurso a não ser fazer isso. E faria isso pelo
tempo necessário. Se fosse preciso, ﬁcaria aqui até a
véspera da eleição. Eu faria a minha campanha aqui, à
toa, não iria dar um panﬂeto na rua. Ficaria aqui, mas
não toleraria, como não tolerarei, que toquem na Reﬁnaria de Manaus, na Reﬁnaria Isaac Sabbá.
É uma deﬁnição muito clara. Que ﬁque tudo que
é navegante avisado. Aviso a todos os navegantes.
Acredito no Ministro, acredito na sua boa-fé, acredito
que será convincente, acredito que me explicará tudo,
acredito que explicará tudo à nossa Bancada de Deputados e de Senadores. Mas o aviso está dado: cada
um luta do jeito que sabe, do jeito que pode. Nessa
hora é que é bom ter independência, nessa hora é que
é bom não estar ligado a cargos, nessa hora é que é
bom não estar ligado a nenhum chefe. Eu não tenho
chefe. Nessa hora, é muito bom poder dizer o que eu
estou dizendo, porque não tem ninguém que vai me
telefonar para pedir para fazer o contrário. Eu vou fazer
exatamente o que estou dizendo se acontecer essa
tentativa de minimização da Reﬁnaria de Manaus.
Portanto, Sr. Presidente, não vou fazer nada sorrateiro, do tipo “fazem isso lá e eu apareço no dia da
votação da LDO e, supostamente, apunhalo as lideranças do Governo”. Nada disso.
Fiquem preparados porque, se a resposta não
for convincente, eu virei aqui, com certeza, para buscar impedir, com todas as forças e com todos os recursos parlamentares ao meu dispor, a votação da
LDO pelo tempo que eu resistir, pelo tempo que me
for dado resistir.
A Reﬁnaria de Manaus é de Manaus. Ela tem
que ser ampliada, ela tem que ser aumentada, ela
tem que ser valorizada, ela tem que ser modernizada,
ela tem que continuar servindo ao desenvolvimento
do meu Estado, até porque é tradicional, até porque
é vitoriosa.
Outra solução, obviamente, encherá de brios
todo e qualquer amazonense que tenha brios. Os que
não tiverem brios então não façam nada e se curvem
ao que queira o Governo, que se curvem ao que queiram os patrões. Eu não tenho patrão. Meu patrão é o
povo do Amazonas, meu patrão é minha consciência.
E minha consciência me diz para resistir e não permitir que isso aconteça. E posso garantir: não passarão.
Não passarão!
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srªs e Srs. Senadores, eu queria submeter à apreciação do Plenário o Requerimento nº 632, de 2010,
em que solicitamos, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento
do ex-Senador Murilo Badaró: inserção em Ata de voto
de profundo pesar e apresentação de condolências à
família e ao Estado de Minas Gerais.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
V. Exª deseja falar?
Não.
Aprovado.
Quero ressaltar que o ex-Senador Murilo Badaró
não era somente um político, ele era também um intelectual, Presidente da Academia Mineira de Letras.
E escreveu muitos livros, muitos deles importantes,
biograﬁas de grandes homens de Minas Gerais, como
Alckmin, Capanema, Milton Campos, Bilac Pinto, que
ele terminou agora.
No princípio de sua vida, ele publicou também
uns ensaios sobre Minas. Publicou Do Jequitinhonha
ao Tennessee – eu me lembro de que era um ensaio
que ele fez sobre a vida americana. Ele também publicou um livro sobre reformas administrativas, Reforma
e Revolução, Alma de Minas e muitos outros ensaios,
como a coletânea de ensaios biográﬁcos que ele teve
oportunidade de fazer. Ele era um homem extremamente inteligente, que prestou grandes serviços a Minas Gerais e ao Brasil, como Ministro de Estado que
foi. Também foi um Parlamentar que deixou o nome
marcado nesta Casa pelo seu brilhantismo, pela sua
participação nos trabalhos da Casa, nas diversas comissões de que fez parte e também pela profundidade
com ele que tratava os projetos de lei submetidos a
esta Casa e as decisões que tínhamos de tomar.
Portanto, é com grande pesar que expresso, em
nome do Senado Federal, à família de Murilo Badaró
o grande sentimento de pesar que todos temos pelo
seu falecimento.
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, serei o próximo orador inscrito para falar como Líder? Serei o próximo, não é?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Temos de alternar entre um Líder e um orador
inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Exatamente. Então, o próximo serei
eu?

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O próximo será V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª falará como Líder. O próximo orador inscrito é
o Senador Jayme Campos, que já tinha sido chamado,
mas que não estava presente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores,
hoje, quero falar um pouco do meu Estado de Mato
Grosso, sobretudo em relação à posse do novo Presidente da Federação da Agricultura daquele Estado,
que aconteceu na última segunda-feira.
Pero Vaz de Caminha, ao noticiar ao Rei de Portugal o descobrimento do Brasil, encantado com o que
viu por aqui, anunciou em sua célebre carta: “Nesta
terra, em se plantando tudo dá”. Nos 510 anos que separam a missiva do redator da frota de Pedro Álvares
Cabral a Dom Manoel e os dias de hoje, Mato Grosso
se apresentou ao mundo como uma região de solo fértil
e de gente pródiga, capaz de conﬁrmar a profecia de
Caminha. Povo trabalhador e boas terras são combinações perfeitas para o desenvolvimento da agricultura.
Em síntese, Mato Grosso produziu essa equação positiva para o País, ao oferecer a fertilidade do seu terreno e mãos talhadas para lavrar o solo e extrair dele
alimento, emprego e vitalidade econômica.
Nossos números são superlativos. Colhemos
dezenove milhões de toneladas de grãos na safra
2009/2010. Somos detentores do maior rebanho bovino do País, com mais de 27 milhões de cabeças, e
ainda nos destacamos na produção de algodão, de
cana-de-açúcar, de arroz e de suínos e na agricultura.
Como se vê, nossa terra é generosa, e nossa gente
tem vocação para o agronegócio. Porém, nossa exuberante produção corre o risco de perder competitividade em razão da falta de investimentos na logística
de nosso Estado.
No caso da soja especiﬁcamente, o preço pode
ser acrescido em até 48%, dependendo da cotação do
produto no mercado externo, em razão da precariedade e do elevado custo do transporte. Como a oleaginosa tem seu preço arbitrado pela lei da oferta e da
procura, o custo adicional do escoamento é subtraído
da lucratividade do nosso agricultor. Ou seja, plantar
soja em Mato Grosso é mais oneroso que em outras
regiões do País.
Outros produtos são igualmente penalizados
na hora do transporte. As estradas são o único canal
de escoamento da safra, visto que a ferrovia que liga
Mato Grosso ao sul do País, a Ferronorte, estacionou
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no Município do Alto Araguaia há mais de oito anos.
Não existem investimentos no sistema intermodal de
transporte, e as hidrovias simplesmente são ignoradas pelo Governo Federal e pelo Governo Estadual.
Essa situação compromete o pavimento das nossas
rodovias, pelo excesso de cargas nelas trafegadas.
Anualmente, são necessários vultosos recursos para
recuperar essa malha viária, sem contar o irreparável
custo de vidas humanas perdidas nos buracos e na
má conservação das pistas.
Portanto, Sr. Presidente Sarney, Sr. Presidente
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, se os agricultores
mato-grossenses ainda têm motivo para comemorar o
desempenho da atividade agrária na região, por outro
lado, eles são unânimes em olhar para o futuro com
desconﬁança e com temor. Cultivar o solo de Mato
Grosso é um ato de coragem, uma demonstração de
conﬁança no Brasil e uma atitude de fé.
Digo isso, porque participei, na última segundafeira – inclusive, o Senador Jorge Yanai se encontrava
presente conosco naquele evento –, da posse da nova
diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso (Famato), entidade que congrega homens
e mulheres que desaﬁam as adversidades impostas
aos empresários rurais e que insistem em contribuir
com o superávit da balança comercial brasileira.
Mato Grosso, hoje, é o sétimo maior Estado exportador do Brasil. Sua economia é essencialmente
agrícola e, a despeito de todas as diﬁculdades, continua
a produzir números positivos para a Nação.
O agricultor vive atolado na precariedade das
estradas, sobrevive com uma política de juros injusta
e padece com a falta de regras claras no âmbito da
legislação ambiental. Via de regra, o agricultor é apresentado como vilão do meio ambiente, sendo que, na
verdade, ele explora a terra para alimentar o seu semelhante.
É justamente nesse cenário que a direção da
Famato assume um novo triênio, com a responsabilidade de defender os interesses dos agricultores matogrossenses, defendendo, assim, a própria essência da
vida e da economia de nossa região.
Gostaria, portanto, de parabenizar o Dr. Rui Ottoni Prado pela recondução ao cargo de Presidente
dessa importante entidade classista, cumprimentando ainda todo o seu corpo diretivo na pessoa dos Srs.
Normando Corral e Mário Wolf Filho, Vice-Presidentes
da Famato.
Como eu disse no início deste pronunciamento, Srªs e Srs. Senadores, Mato Grosso conﬁrma as
profecias de Pero Vaz de Caminha, que, há 500 anos,
já enxergava a fertilidade do nosso solo. Basta apenas, Senador Mão Santa, que os Governos garantam
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a infraestrutura necessária, para que os agricultores
possam semear, plantar, colher e comercializar seus
produtos com segurança e com lucratividade, porque
a terra nos oferece a vida, e as mãos dos nossos lavradores sabem extrair do solo dignidade e conﬁança
no futuro.
Também como produtor rural de Mato Grosso,
participei daquele evento. Vi o que representa, uma
vez mais, aquele conjunto de homens e de mulheres
participando daquele evento, na certeza de que o Brasil
será um País mais diferenciado, com mais oportunidades, quando os governantes respeitarem aqueles que
produzem e que constroem a grandeza deste País.
Lamentavelmente, hoje, nossa agricultura matogrossense vai de mal a pior, haja vista que os preços
praticados na comercialização do milho estão aquém
dos custos para produzir. E o Ministério da Agricultura
não se manifestou, até agora, no sentido de dar um
prêmio ou um bônus que possa fazer a complementação dos preços praticados no mercado, sobretudo
dos preços que, infelizmente, estão aquém daqueles
que teriam de ser pagos.
Portanto, nesta oportunidade, quero cumprimentar
o Dr. Rui Prado e toda a sua diretoria, na certeza da
sua forma determinada de conduzir aquela entidade
e, sobretudo, do compromisso que tem com aqueles
que produzem, que realmente constroem a grandeza
do Mato Grosso. Que façam um trabalho exemplar,
principalmente defendendo os interesses dessa classe
tão importante da sociedade mato-grossense!
Quero encerrar, Senador Mão Santa, dizendo
que, infelizmente, o Governo Federal quase nada fez
em termos de melhoria e de logística. Temos condições de exportar nossa produção por meio de hidrovias, do transporte aquaviário, quer da hidrovia Teles
Pires–Tapajós, quer da Hidrovia Juruena, da Hidrovia
Araguaia-Tocantins, mas, infelizmente, o Governo Federal não investiu nesse transporte, assim como não
investiu na conclusão da tão importante Ferronorte, e
é o que demanda a região que vai do Alto Araguaia a
Cuiabá e, se possível, ao norte do Estado, com uma
variante também para o Estado de Rondônia.
Portanto, são obras de vital importância para o
nosso Estado. Espero que nosso futuro Presidente, José
Serra, assuma esse compromisso de não só concluir a
obra da Ferronorte até Cuiabá, como também a pavimentação asfáltica da BR-163 e da BR-158. Sobretudo,
buscamos novos instrumentos e ferramentas no sentido
de acabarmos com essa política ambiental nefasta e
perversa que, lamentavelmente, hoje, o Governo Federal pratica contra o Estado de Mato Grosso.
Caro e brilhante Senador Antonio Carlos Valadares, há poucos dias, o Governo Federal baixou um
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decreto que é inconstitucional em toda a sua essência,
tendo em vista que a própria Constituição Federal, no
seu art. 24, permite-nos legislar em casos especíﬁcos,
como na questão tributária e na questão ambiental.
Foi lá e baixou um decreto, inviabilizando que a região
do médio norte e do norte de Mato Grosso pudesse
ter uma atividade tão importante como a da cana-deaçúcar. Em áreas que foram antropizadas há mais de
duzentos anos, Senador, lamentavelmente, agora, não
se pode mais plantar cana, ou seja, não se pode produzir açúcar, álcool e assim por diante.
Portanto, espero que nosso futuro Presidente,
José Serra, reveja essa maneira de fazer política ambiental no Brasil e, sobretudo, na região do meu Estado de Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos,
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) –
Este foi o Senador Jayme Campos, uma das melhores histórias de vida da política de nosso País. Foi três
vezes extraordinário Prefeito, Governador do Estado e
Senador; é do DEM.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
lido anteriormente o Requerimento nº 552, de 2010,
do Senador Marconi Perillo e outros Srs. Senadores,
solicitando a realização de sessão especial, destinada
a homenagear a Igreja Memorial Batista pelo transcurso do seu jubileu de ouro, a realizar-se no dia 12 de
julho, às 11 horas.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
O Senado da República prestará homenagem,
no dia 12 de julho, às 11 horas, à Igreja Memorial
Batista.
Agora o Líder do PSB, que vem de Sergipe, Aracaju. Extraordinário ex-Prefeito, Governador, Senador.
Há uma necessidade constante da sua presença aqui.
Rui Barbosa passou aqui 32 anos. O povo do Sergipe
tem de lhe dar esses mesmos 32 anos. Igualam-se
em amor ao Direito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Agradeço, Senador Mão Santa.
Estou vendo o noticiário no Diário do Povo do
Piauí, e V. Exª está sendo cotado para ser o vice-presidente do pré-candidato José Serra.
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Se V. Exª estivesse no PMDB – e V. Exª não ﬁcou
no PMDB em virtude de problemas locais, regionais,
que impediam a sua candidatura –, temos certeza absoluta de que seria um dos nomes cotados da nossa
aliança para a Vice-Presidência da República, porque
V. Exª é um dos líderes mais respeitados do Nordeste
do Brasil.
Sr. Presidente, o projeto do novo Código de Processo Penal, em tramitação nesta Casa e que tem
como Relator o Senador Casagrande, é um diploma
legal que precisava, sem dúvida alguma, não de uma
simples reforma, mas de um projeto totalmente novo
para adaptar as regras do processo penal à nova realidade brasileira.
O projeto do novo Código de Processo Penal
(CPP), que recebeu o nº 256, de 2009, foi apresentado
pela Presidência do Senado Federal como resultado
do trabalho de uma Comissão Externa de Juristas,
composta por nove integrantes, aos quais prestamos
nossas homenagens: o Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Dr. Hamilton Carvalhido, coordenador dos
trabalhos; o Procurador-Regional da República, Dr.
Eugênio Pacelli de Oliveira, que foi o Relator na subcomissão; o Juiz Federal Dr. Antonio Correa; o advogado e professor da USP Dr. Antonio Magalhães Gomes
Filho; o Consultor Legislativo do Senado Dr. Fabiano
Augusto Martins Silveira; o advogado e ex-Secretário
de Justiça do Amazonas, Dr. Felix Valois Coelho Júnior; o Advogado e Professor da Universidade Federal
do Paraná Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; o
Delegado Federal, Presidente da ADPF, Dr. Sandro
Torres Avelar; e o Promotor de Justiça Dr. Tito Souza
do Amaral.
O Senado analisou a matéria por meio da Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código
de Processo Penal, que ora apresenta o resultado do
seu brilhante trabalho. Ela foi presidida pelo Senador
Demóstenes Torres e teve como relator-geral o nosso
companheiro e pré-candidato ao Governo do Espírito
Santo, uma das ﬁguras mais eminentes da política do
Brasil, Senador Renato Casagrande, que, em seus
trabalhos, contou também com a valiosa contribuição
dos Senadores Romeu Tuma, Marconi Perillo, Valter
Pereira e Serys Slhessarenko, na qualidade de relatores parciais temáticos.
A Comissão Temporária de Senadores analisou
o projeto, bem como outras 47 proposições legislativas que versavam sobre o tema. Além disso, realizou
audiências públicas em sete cidades (Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Goiânia e
Vitória), para ouvir os diferentes segmentos interessados na matéria, como o Ministério Público, a Ordem
dos Advogados do Brasil, as Defensorias Públicas, as
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Secretarias de Segurança Pública, as Secretarias de
Justiça, faculdades de Direito e diversas organizações
da sociedade civil.
Foi realmente um trabalho portentoso, gigantesco esse que realizou V. Exª, Senador Casagrande, em
favor de uma legislação nova que venha a acelerar a
prestação jurisdicional, onde o cidadão tenha conﬁança na Justiça, tenha a conﬁança de, usando aquilo
que já está na nossa Constituição, que qualquer um
de nós tenha acesso ao Poder Judiciário, que esse
direito constitucional seja respeitado, seja ouvido e
considerado pelo Poder que é pago pela sociedade
brasileira para fazer essa prestação jurisdicional, que
é o Poder Judiciário.
Concedo um aparte, com muita alegria, com muito
prazer, a V. Exª, Senador Renato Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Obrigado, Senador Valadares. É uma alegria ouvir o
pronunciamento de V. Exª. Ao mesmo tempo, quero
agradecer como Relator desta Comissão do Código
de Processo Penal, como autor do requerimento que
propôs a criação da Comissão Externa de Juristas para
reformular o Código de Processo Penal. Acho muito
bom que V. Exª esteja fazendo o pronunciamento, porque V. Exª não participou como membro da Comissão.
Então, é um reconhecimento de quem está fora da
Comissão e do debate mais direto e que está reconhecendo esse trabalho. Então, quero também fazer
justiça à Comissão...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mesmo porque eu já estava representado por V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Não, por isso mesmo eu agradeço muito. Mas estou
dizendo que V. Exª não participou da Comissão de
Senadores, da Comissão Especial e está fazendo um
pronunciamento reconhecendo. Para nós é muito importante isto, porque tivemos, primeiro, a Comissão de
Juristas. Quero reforçar o agradecimento nas pessoas
do Ministro Hamilton Carvalhido, do Presidente, do
Relator Eugênio Pacelli e dos demais membros dessa
Comissão. Depois, viemos para cá, ﬁzemos o debate,
e estamos fazendo agora a discussão em plenário do
Código de Processo Penal. Na terça-feira que vem,
vamos fazer a terceira e última sessão de discussão
e depois vamos passar para a votação em plenário
do Código de Processo Penal. O nosso Código Penal,
Senador Valadares, é de 1941. Então, nosso Código
precisa de reformulação. Ele sofreu alterações, mas
alterações pontuais. Como V. Exª disse, estamos propondo uma reformulação. O Código hoje é instrumento da impunidade, e, neste mundo, neste Brasil – nos
Estados nossos, no meu Estado do Espírito Santo, no
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Estado de V. Exª, do Sergipe, nós precisamos enfrentar
a criminalidade –, ter um bom instrumento de processo
penal é um bom caminho para que possamos diminuir
a impunidade. Poderemos punir quem de fato pratica
um delito, para que nós não tenhamos um processo
arrastado até o inﬁnito sem nós condenarmos, sem
nós julgarmos, sem nós punirmos quem tem responsabilidade num delito realizado. Então, quero agradecer e dizer que este é um tema que o Senado está
apreciando, discutindo. Vai votá-lo e será uma grande
contribuição do Senado no combate à criminalidade, à
modernização do arcabouço penal, do processo penal,
no nosso País. Obrigado, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Casagrande, se V. Exª queria
prestar uma homenagem ao Brasil e ao Congresso
Nacional antes de sair desta Casa para exercer outras missões, tão importantes quanto a que exerce no
Senado Federal, bastava esta obra. Esta obra ediﬁca
o seu mandato, qualiﬁca a sua atuação parlamentar,
promove um histórico perante a sociedade do Espírito
Santo, de que existem aqui Senadores do seu Estado,
como V. Exª, combativos, lutadores, identiﬁcados com
os interesses maiores da sociedade brasileira.
Mais do que proceder, Sr. Presidente, a alterações pontuais do atual Código do Processo Penal, o
projeto promove uma revisão estrutural e conceitual,
aproveitando os méritos e corrigindo as deﬁciências do
atual Código de Processo Penal. De uma forma geral,
o projeto atende a duas ﬁnalidades primordiais: 1) reforço das garantias fundamentais dos cidadãos e das
cidadãs; 2) incremento da qualidade e da eﬁciência da
prestação jurisdicional.
Precisamos de uma reforma processual que,
além de trazer celeridade, combata a impunidade e
traga segurança à população. Conforme o enunciado
da atual campanha do Conselho Nacional de Justiça
no âmbito da justiça criminal, “A solução não é punir
menos, é punir melhor”. Não queremos que estejam
soltos aqueles que não merecem estar soltos, assim
como não queremos que estejam presos aqueles que
não merecem estar presos. Assim como há pessoas
capazes de se reinserirem ou permanecerem paciﬁcamente no convício social, há criminosos de alta
periculosidade que não podem ser soltos ou permanecer em liberdade. Precisamos construir um sistema
de Justiça criminal capaz de fazer essa identiﬁcação
e essa diferenciação de forma criteriosa e, acima de
tudo, com justiça.
Acreditamos que as diversas medidas previstas
no projeto do novo CPP, como as que proporcionam
uma maior celeridade no julgamento dos processos
criminais e aquelas que disciplinam a aplicação rigo-
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rosa das medidas cautelares, farão com que o sistema
de Justiça criminal se torne mais eﬁcaz. Isso signiﬁca
coibir a impunidade, assegurar que a pena seja cumprida com rigor, inclusive para que o preso seja monitorado de perto pelo Estado, quando da progressão
do regime ou do livramento condicional.
Eu gostaria de, brevemente, destacar apenas três
alterações propostas para o novo Código de Processo
Penal, que favorecem uma Justiça criminal mais ágil e
efetiva. Primeiro, que a nova disciplina dos recursos em
geral e, especiﬁcamente, dos embargos declaratórios
e dos embargos infringentes, trará mais celeridade ao
julgamento ﬁnal perante os tribunais brasileiros.
Em segundo lugar, o novo Código ampliará o
poder e as alternativas cautelares do magistrado. Isso
signiﬁca fortalecer as garantias de que o processo penal alcançará sua eﬁcácia. Atualmente, as medidas
cautelares previstas são apenas a ﬁança, a prisão e
a liberdade provisória. O projeto prevê um total de 14
medidas cautelares; quer dizer, são três e passarão a
ser 14. Entre elas, destacamos, além do aumento do
valor da ﬁança, as inovações do recolhimento domiciliar, do monitoramento eletrônico, da suspensão do
exercício de função pública ou atividade econômica,
da proibição de frequentar determinados lugares, do
afastamento do lar ou outro local de convivência com
a vítima e da proibição de se aproximar ou manter contato com pessoa determinada. Todas essas medidas
poderão ser aplicadas pelo juiz, mesmo antes do julgamento do processo criminal, sempre que necessárias
para assegurar a aplicação da lei penal.
Em terceiro lugar, propõe-se o estabelecimento
de um modelo acusatório, no lugar do modelo inquisitório. Atualmente, todo o inquérito passa pela Justiça.
Seu encaminhamento é feito diretamente ao juiz, que
o remete ao autor privativo da ação penal, que é o
Ministério Público. Este, se entender que a instrução
inquisitória não está completa, a devolverá à polícia,
via juiz, para novas apurações. É assim que acontece
hoje. Isso cria uma burocracia na fase do inquérito. O
juiz não deve assumir a função de investigador. Esse
papel é da polícia e do Ministério Público. Por isso, o
projeto busca estimular uma aproximação entre a polícia e o Ministério Público, desburocratizando a fase
do inquérito. O juiz das garantias funcionará apenas
na determinação do arquivamento do inquérito.
Em suma, temos visto que o projeto do novo Código de Processo Penal procura adequar a realidade
processual-penal brasileira ao processo penal contemporâneo, orientado por nítida e deﬁnida tendência pela
estrutura típica do processo acusatório, na qual restam
perfeitamente delineadas as funções do juiz, da acusação e da defesa. Nela aprofunda-se a publicidade
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de todo o processo, que se condensa e se concentra,
ganhando eﬁciência e exigindo a participação constante
do juiz e das partes na plena observância do princípio
do contraditório e das garantias constitucionais.
O projeto vai agora à votação em primeiro turno,
após a terceira sessão de discussão no plenário. No
turno suplementar, será aberto novo prazo para emendas. Entendemos que, nesse momento, haverá pontos
que ainda merecerão ser debatidos. Por exemplo, a
possibilidade de o juiz do processo não ﬁcar vinculado às decisões do juiz que atua na fase do inquérito,
o juiz das garantias, e poder reproduzir, por cautela,
todas as provas em juízo, duplicando-se o trabalho e
provocando o indesejado aumento na morosidade da
Justiça.
Outro ponto, Senador Demóstenes Torres, estou
fazendo aqui um resumo do trabalho que foi feito no
Comissão presidida por V. Exª na elaboração do novo
Código de Processo Penal. Foi uma Comissão constituída para apreciar o trabalho dos juristas, por indicação
do atual Relator Senador Renato Casagrande.
Outro ponto, que, a nosso ver, atenta contra a celeridade processual é a substituição do atual “recurso
em sentido estrito”, cabível apenas em determinadas
hipóteses legais...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Valadares, peço desculpas
por interromper V. Exª.
Senador Demóstenes Torres, a Mesa ainda não
recebeu o projeto aprovado pela Comissão sobre a
igualdade racial.
V. Exª continua com a palavra.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Só para
fazer um esclarecimento, eu o mando imediatamente.
É que precisa ser aprovado o requerimento. Já mando
trazer agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
É nesse sentido que a Mesa está falando com V. Exª.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – OK.
E peço desculpas ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – E agradeço a V. Exª por ter atendido
o meu requerimento para colocar o projeto do Código
de Processo Penal em votação.
Outro ponto que, a nosso ver, atenta contra a celeridade processual é a substituição do atual “recurso
em sentido estrito”, cabível apenas em determinadas
hipóteses legais, pelo “recurso de agravo”, cabível contra todas as decisões interlocutórias. Há um aumento
das hipóteses de cabimento de recursos que poderá
congestionar ainda mais o andamento processual.
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Finalmente, um terceiro ponto a debater trata da
restrição do habeas corpus. O Relator, Senador Renato
Casagrande, já se manifestou favorável a uma alteração no texto do substitutivo para que o novo Código
de Processo Penal não venha restringir o uso deste
que é o remédio constitucional máximo de combate à
arbitrariedade, à coação ilegal e ao abuso de poder,
um instrumento tão caro ao Estado Democrático de
Direito.
Sabemos que não podemos confundir justiça ágil
com justiça apressada. Precisamos, com equilíbrio e
ponderação, saber traçar o equilíbrio entre o direito à
celeridade do processo e a garantia do devido processo
legal, pois a injustiça não está só na demora da solução
de um caso, mas também na decisão que não respeita
o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Em nome da segurança e previsibilidade jurídicas,
o processo deve ser um instrumento de celeridade e
distribuição de justiça, algo que não vem ocorrendo
presentemente. O atual Código de Processo Penal data
de outubro de 1941, editado por Decreto-Lei em pleno
Estado Novo. Trata-se, pois, de um Código inadequado
à realidade contemporânea. O tempo presente exige
um estatuto que prime pela eﬁciência, que não abrigue
formalismos e procrastinações destituídas de sentido,
que contribua para tornar o processo penal mais simples, mais célere, desburocratizado e aberto.
E que ganhe com isso o povo brasileiro e a Justiça do nosso País seja mais acreditada.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srªs e Srs. Senadores, de acordo com...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só
queria esclarecer que o requerimento que eu havia
apresentado à Mesa há seis meses, com a assinatura
de todos os Líderes, seguia na seguinte linha: quando
fosse aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), votaríamos o requerimento. Só quero
esclarecer que pedi a urgência com base no art. 336,
inciso II, do Regimento Interno.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srªs e Srs. Senadores, quero informar que o Senador
Demóstenes Torres e outras Lideranças falaram com
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a Presidência no sentido de que nenhum Senador pedisse mais a palavra, de modo que encerrássemos a
sessão e convocássemos uma sessão especial para
votação, em regime de urgência, do Estatuto da Igualdade Racial.
Está inscrito o Senador Heráclito Fortes, a quem pergunto se está de acordo com essa decisão. (Pausa.)
O Senador Heráclito seria o próximo orador. Mas
não haveria mais oradores, e encerraríamos a sessão
por falta de oradores. Em seguida, convocaríamos uma
sessão extraordinária.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, todos concordamos
com a votação do Estatuto da Igualdade Racial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, submeto à votação o Requerimento nº 634,
de 2010, de urgência, nos termos do art. 336 do Regimento Interno, assinado por todos os Líderes.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovarem queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 635, DE 2010
Requer VOTO DE APLAUSO ao PREFEITO DE PETRÓPOLIS/RJ, Paulo Mustrangi, pela inauguração da Estrada José
Carneiro Dias, no dia 13 de junho de 2010,
para ligar a região de Cascatinha à Estrada Mineira.
REQUEIRO, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos anais do Senado, VOTO DE APLAUSO ao
PREFEITO DE PETRÓPOLIS/RJ, pela inauguração
da Estrada José Carneiro Dias, no dia 13 de junho
de 2010. A rodovia liga a região de Cascatinha à Estrada Mineira.
Requeiro mais que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao Prefeito Paulo Mustrangi e para o Presidente da Câmara Municipal, Bernado Rossi.
Justiﬁcação
No último domingo, 13 de junho de 2010, a Prefeitura de Petrópolis entregou à população uma das
mais úteis vias de interligação no município, a Estrada
José Carneiro Dias.
O Prefeito Paulo Mustrangi concluiu, ﬁnalmente,
uma obra que, idealizada havia 20 anos, era reclamada pela população. E o nome dado à Estrada é uma
homenagem prestada ao pai de um querido amigo
meu, Paulo Antonio Carneiro Dias, diretor do jornal
Diário de Petrópolis.
Uma justa homenagem a um homem que tanto fez
pela bela cidade serrana. José Carneiro Dias fundou e
dirigiu por longo tempo, além do Diário de Petrópolis, o
Jornal de Petrópolis e a Rádio Musical. Integrou também diretorias de todas as entidades representativas
do empresariado local. E, democrata, lutou contra o
regime de exceção. O Diário de Petrópolis foi, na época, um dos poucos órgãos de imprensa do interior que
se anteciparam no combate à ditadura.
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O Voto de Aplauso que requeiro é, pois, mais uma
homenagem a José Carneiro Dias e, ao mesmo tempo,
e ao povo de Petrópolis e ao seu Prefeito.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2010 (nº
5.920/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a instituição
do Adicional por Participação em Missão no Exterior,
a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização
Agropecuária e a remuneração dos cargos de Atividades Técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária
do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam
as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090,
de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro
de 2006, da Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de
2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal
do Hospital das Forças Armadas - HFA, de que trata
a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, do Plano de
Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de que
tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998, e
11.355, de 19 de outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei
nº 11.344, de 8 de setembro de 2006, a instituição de
Estrutura Remuneratória para os cargos efetivos de
Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos
da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, de que
trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, alterando essas Leis e a Lei nº 11.526, de 4 de outubro
de 2007; revoga dispositivos das Leis nºs 11.784, de
22 de setembro de 2008, e 11.907, de 2 de fevereiro
de 2009; e dá outras providências.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Projeto, que acaba de ser lido, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos da presente sessão, convocando uma sessão extraordinária para as 18 horas e 10

JUNHO29716
2010
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minutos, tendo como pauta o Estatuto da Igualdade
Racial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5
minutos.)
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Ata da 101ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,
em 16 de junho, de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a sessão às 18 horas e 10 minutos e encerra-se às 18 horas 23 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há número regimental. Está aberta a sessão.
Passa-se à

[ORDEM DO DIA]
Item único:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2003
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 213, de 2003, de autoria do
Senador Paulo Paim, que institui o Estatuto da
Igualdade Racial e altera outros dispositivos de
lei, estabelece critérios para o combate à discriminação racial de afro-brasileiros, igualdade
de oportunidades, defesa dos direitos étnicos,
raciais individuais, coletivos e difusos.
Requerimento de urgência já foi lido e aprovado.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania:
PARECER Nº 816, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n° 213, de 2003, do Senador Paulo Paim, que
institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
9.029, de 13 de abril de 1995; 7.347, de 24 de
julho de 1985; 10.778, de 24 de novembro
de 2003; e o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal.
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Submete-se à análise desta Comissão o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) n° 213, de 2009, de autoria do Senador
Paulo Paim (PL n° 6.264/2005, na Casa de origem),
que institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as
Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989; 9.029, de 13
de abril de 1995; 7.347, de 24 de julho de 1985; 10.778,
de 24 de novembro de 2003; e o Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
O Projeto de Lei será apreciado por esta Comissão e pelas Comissões de Educação, Cultura e Esporte;
de Agricultura e Reforma Agrária; de Assuntos Sociais;
e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Fruto de intensos debates nesta Casa, em obediência ao art. 65 da Constituição Federal, a proposição em epígrafe foi encaminhada à revisão da Câmara dos Deputados, na forma de Substitutivo aprovado
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em decisão terminativa, em turno suplementar, por
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em Reunião Ordinária realizada no dia 9 de novembro de 2005.
A Presidência da Câmara dos Deputados constituiu Comissão Especial para proferir parecer quanto
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
a adequação ﬁnanceira e orçamentária e ao mérito do
Projeto de Lei. A apreciação pela Comissão Especial
foi conclusiva, com base no art. 24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sob a relatoria do Deputado Antonio Roberto, o
Projeto de Lei foi considerado, em linhas gerais, constitucional, jurídico e lavrado em boa técnica legislativa.
Ajustes pontuais foram necessários para a perfeita adequação a esses requisitos. As justiﬁcativas para essas
modiﬁcações foram adequadamente apresentadas no
Parecer do Deputado Antonio Roberto, e contam com
a minha anuência.
Quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária,
igualmente houve necessidade de acertos, fundamentadamente justiﬁcados e com os quais externo
concordância.
Ao ﬁnal, conduzida pelo Parecer do Deputado
Antonio Roberto, a Câmara Baixa aprovou outro Substitutivo ao PLS n° 213, de 2009.
Nos termos do art. 134 do Regimento Comum,
em 3 de novembro deste ano, a Câmara dos Deputados restituiu o Projeto de Lei ao Senado Federal, para
sua apreciação como Casa iniciadora.
II – Análise
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 101,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
da matéria e também sobre o mérito, conforme o art.
101, II, d e e, igualmente do Regimento Interno.
O art. 48 da Constituição Federal (CF) atribui ao
Congresso Nacional competência para dispor, com a
sanção do Presidente da República, sobre todas as
matérias de competência da União. Entre outras matérias tratadas na proposição, às quais compete à União
legislar, destacam-se a competência privativa no que
tange à legislação civil e penal (art. 22, I, da CF), bem
assim as atinentes à cidadania (art. 22, XIII, da CF) e
à seguridade social (art. 22, XXIII, da CF).
No que se refere à legitimidade para a propositura do projeto de lei, a matéria não é de iniciativa
reservada, podendo o processo legislativo ser deﬂagrado por parlamentar, a teor, em especial, do art. 61
da Carta Política.
No geral, as alterações promovidas no texto encaminhado pelo Senado não vulneram sua essência
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ou os objetivos maiores colimados pelo ilustre Senador
Paulo Paim, que, desde longa data, defende os ideais
expressos na proposição. As mudanças são relevantes, adequadas e incorporam a evolução ocorrida ao
longo de sua tramitação nos debates sobre a matéria
ocorridos na sociedade e no âmbito legislativo. Não
resta dúvida de que houve aprimoramento da proposição, o que me leva a acatar as modiﬁcações, em
sua maioria.
O Substitutivo encaminhado pela Câmara dos
Deputados, na essência, é constitucional, regimental,
jurídico e atende à boa técnica legislativa, com rejeições
e emendas de redação que proponho neste Parecer.
O primeiro dos ajustes, ao qual dou especial destaque, deve ser feito na ementa do Projeto de Lei, em
decorrência da rejeição dos arts. 68 e 69 do Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados. Tenho convicção de que a inclusão do dispositivo, no artigo 69,
teve por ﬁm aprimorar o parágrafo único do art. 145 do
Código Penal, pela inclusão da necessidade de representação do ofendido nos caso de a injúria consistir
na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou
portadora de deﬁciência, prevista no § 3° do art. 140
da Lei Substantiva Penal. Ocorre que essa alteração
já foi processada por meio da Lei n° 12.033, de 29 de
setembro de 2009.
Parece-me evidente que o Substitutivo não pretendia alterar o comando legal que exige a representação do ofendido para que haja o processamento dos
crimes contra a honra praticados contra funcionário
público, em razão de suas funções.
Caso seja aprovada a alteração no parágrafo
único do art. 145 do Código Penal, nos termos do art.
69 do Substitutivo, não mais será exigida a representação do ofendido para que se processem os crimes
contra a honra praticados contra funcionário público,
em razão de suas funções. Contudo, sem vislumbrarmos lógica nessa alteração, passará ela a ser obrigatória para que se processe a calúnia, a difamação ou
a injúria praticada na presença de várias pessoas, ou
por meio que facilite a sua divulgação.
Resta claro o erro de digitado. Contudo, é desnecessária qualquer tentativa de correção, em face da
perda de objeto com o advento da Lei n° 12.033, de
29 de setembro de 2009.
Geneticamente, raças não existem. Na medida
em que o Estado brasileiro institui o Estatuto da Igualdade Racial, parte-se do mito da raga. Deste modo,
em vez de incentivar na sociedade brasileira a desconstrução da falsa idéia de que ragas existem, por
meio do Estatuto referido o Estado passa a fomentála, institucionalizando um conceito que deve ser com-

Quinta-feira 17

415

29719

batido, para ﬁns de acabar com o preconceito e corn
a discriminação.
O genoma humano é composto de 20 mil genes.
As diferenças mais aparentes (cor da pele, textura dos
cabelos, formato do nariz) são determinadas por um
conjunto de genes insigniﬁcantemente pequeno se
comparado a todos os genes humanos. Para sermos
exatos, as diferenças entre um branco nórdico e um
negro africano compreendem apenas uma fração de
0,005 do genoma humano. Em outras palavras, toda
a discussão racial gravita em torno de apenas 0,035%
do genoma, de maneira que não faz qualquer sentido
atualmente a crença em raças.
Por tal motivo, rejeito, em vários artigos, qualquer menção a raça no Substitutivo, mantendo apenas
menções a cor, com exceção dos dispositivos que se
referem a nomes de programas governamentais já
existentes.
Rejeitam-se, do art. 1°, no caput, a expressão “raciais” de “étnico-raciais” e “racial” de “étnico-racial”.
No art. 4°, rejeitam-se, no inciso I, as expressões “da dimensão racial”, e, no parágrafo único, as
expressões “racialmente” “derivadas da escravidão”
e “e poderão utilizar-se da estipulação de cotas para
a consecução de seus objetivos”. Nos incisos III, IV,
V, VI e VII, promova-se a emenda de redação para
ler-se “étnica” onde se lê “racial” e “étnicas” onde se
lê “raciais”. Ao aprovar este Projeto de Lei, o Estado
brasileiro está olhando para o futuro, vislumbrando horizontes melhores para todos os seus. Sem esquecer
os erros cometidos, e esta proposição é prova desse
ﬁrme propósito, devemos voltar nosso esforço para o
futuro e buscar a justiça social para todos os injustiçados, sem qualquer forma de limitação.
Pelos mesmos motivos que se excluem as referências a raças, rejeita-se o inciso I do art. 7°.
Do inciso IV do art. 7°, rejeitam-se as expressões
“fortalecer a identidade negra e”, porquanto não existe
no Brasil uma “identidade negra”, paralela a uma “identidade branca”. O que existe é uma identidade brasileira. Apesar de existentes, o preconceito e a discriminação no País não serviram para impedir a formação de
uma sociedade plural, diversa e miscigenada, na qual
os valores nacionais são vivenciados pelos negros e
pelos brancos.
No Brasil, a existência de valores nacionais, comuns a todas as cores quebra o estigma da classiﬁcação identitária maniqueísta. Encontram-se elementos
da cultura africana em praticamente todos os ícones
do orgulho nacional, seja na identidade que o brasileiro tenta construir, seja na imagem do País difundida
no exterior, como samba, carnaval, futebol, capoeira,
pagode, chorinho, mulata e molejo.
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Desse modo, existem valores nacionais brasileiros
que são comuns a todos os tipos e cores que formam o
povo. Por nunca ter havido a segregação das pessoas
por causa da cor, foi possível criar um sentimento de
nação que não distingue a cultura própria dos brancos
da cultura dos negros. A unidade do Brasil não depende
da pureza das cores, mas antes da lealdade de todas
elas a certos valores essencialmente panbrasileiros,
de importância comum a todos.
Rejeita-se o art. 9°, em sua totalidade, e a quase
inteireza do art. 10, remanescendo apenas o seu parágrafo único, que está sendo incorporado ao art. 8°.
Tais rejeições são motivadas pelo total equívoco de o
conceito de raça ser considerado relevante para indicar
a predisposição a doenças ou a resposta a fármacos.
Isso não corresponde à realidade.
Trata-se de posição ultrapassada que foi derrubada pelas descobertas recentes da genética. O baixo
grau de variação genética entre os seres humanos e
a estruturação da espécie humana são incompatíveis
com a existência de raças como entidades biológicas,
e indicam que considerações de cor e/ou ancestralidade geográﬁca pouco ou nada contribuem para a
prática médico, especialmente no cuidado do paciente individual.
Mesmo doenças ditas raciais, como a anemia
falciforme, decorrem de estratégias evolucionarias de
populações expostas a agentes infecciosos especíﬁcos.
Nada tem a ver com a cor da pele. O conceito social
de raça é tóxico, contamina a sociedade como um todo
e tem sido usado para oprimir e fomentar injustiças,
mesmo dentro do contexto médico.
O inciso V do art. 15, bem como a criação da Subseção Única — Do Sistema de Cotas na Educação e as
expressões “destinados a assegurar o preenchimento
de vagas pela população negra nos cursos oferecidos
pelas instituições públicas federais de educação superior e nas instituições públicas federais de ensino
técnico de nível médio” do art. 17, merecem rejeição
porque o acesso a universidade e ao programa de pósgraduação, por expressa determinação constitucional,
deve-se fazer de acordo com o princípio do mérito e do
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa
e da criação artística segundo a capacidade de cada
um (art. 208, inciso V, da Constituição Federal).
Rejeita-se o art. 45 do Substitutivo em razão de
ao se dispor sobre incentivos ﬁscais relacionados a
contratação de negros, o Estatuto incentiva a demissão
de trabalhadores brancos, muitos dos quais pobres. Haverá uma óbvia preferência, por parte das empresas,
da manutenção no quadro de empregados daqueles
trabalhadores que possam agregar benefícios. Assim, o
Estatuto prega a discriminação reversa em relação aos
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brancos pobres e cria clara situação de acirramento dos
conﬂitos relacionados a cor da pele, pois obviamente
a situação instaurada fomentará o rancor daquele que
foi substituído no mercado de trabalho por outro indivíduo, ainda que eventualmente de menor capacidade,
so porque tal individuo possui a “cor” certa.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado (SCD) n°
213, de 2003, e, no mérito, pela sua aprovação, com
as rejeições integrais dos arts. 9°, 45, 68 e 69, renumerando-se os artigos remanescentes, bem como com
as seguintes rejeições e ajustes redacionais:
NA EMENTA
Rejeite-se da Ementa do SCD nº 213, de 2003,
as expressões “e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e 9.504, de 30 de
setembro de 1997”, ﬁcando o referido dispositivo com
a seguinte redação:
Institui o Estatuto da Igualdade Racial;
altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de
1989; 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347,
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de
novembro de 2003.
NO ART. 1º
Promova-se alteração no art. 1º do SCD nº 213,
de 2003, para, no caput, ler-se “étnicos” e “étnica”
onde se lê “étnico-raciais” e “étnico-racial”, ﬁcando o
dispositivo com a seguinte redação:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos e o combate à discriminação
e às demais formas de intolerância étnica.
..............................................................
..............................................................
NO ART. 2º
Rejeite-se do art. 2º do SCD nº 213, de 2003, no
caput, a expressão “raça”, ﬁcando o referido artigo
com a seguinte redação:
Art. 2º É dever do Estado e da sociedade
garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou cor da pele, o direito
à participação na comunidade, especialmente
nas atividades políticas, econômicas, empre-
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sariais, educacionais, culturais e esportivas,
defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais.
NO ART. 3º
Rejeite-se do art. 3º do SCD nº 213, de 2003,
as expressões “reparação, compensação e” e “racial”
substituindo esta por “étnica”, ﬁcando o artigo com a
seguinte redação:
Art. 3º Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos
e garantias fundamentais e aos direitos sociais,
econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade
Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial,
a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira.
NO ART. 4º
Rejeite-se, no inciso I, as expressões “da dimensão racial”, e, no parágrafo único, as expressões
“racialmente” “derivadas da escravidão” e “e poderão
utilizar-se da estipulação de cotas para a consecução de seus objetivos”. Nos incisos III, IV, V, VI e VII,
promova-se ajuste redacional para ler-se “étnica” onde
se lê “racial” e “étnicas” onde se lê “raciais”, ﬁcando os
referidos dispositivos com as seguintes redações:
Art. 4º ....................................................
I – inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;
..............................................................
III – modiﬁcação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades
étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica;
IV – promoção de ajustes normativos
para aperfeiçoar o combate discriminação étnica e as desigualdades étnicas em todas as
suas manifestações individuais, institucionais
e estruturais;
V – eliminação dos obstáculos históricos,
socioculturais e institucionais que impedem a
representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada;
VI – estímulo, apoio e fortalecimento de
iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas a promoção da igualdade de oportunidades e ao combate as desigualdades étnicas,
inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade
no acesso aos recursos públicos;
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VII – implementação de programas de
ação aﬁrmativa destinados ao enfrentamento
das desigualdades étnicas nas esferas da educação, cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho,
meios de comunicação de massa, moradia,
acesso a terra, segurança, acesso à Justiça,
ﬁnanciamentos públicos e outras.
Parágrafo único. Os programas de ação
aﬁrmativa constituir-se-ão em políticas públicas
destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias
adotadas, nas esferas pública e privada, durante
o processo de formação social do País.
NO ART. 7º
Rejeite-se do art. 7º do SCD nº 213, de 2003, o
inciso I, renumerando-se os demais incisos, e, no inciso IV, renumerado para III, as seguintes expressões,
ﬁcando o referido artigo com a seguinte redação:
Art. 7º ....................................................
I – ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais,
em defesa da saúde da população negra, nas
instâncias de participação e controle social do
Sistema Único de Saúde;
II – produção do conhecimento cientíﬁco
e tecnológico em saúde da população negra;
III – desenvolvimento de processos de
informação, comunicação e educação para
contribuir com a redução das vulnerabilidades
da população negra.
NOS ARTS. 8º E 10
Rejeite-se do art. 10 do SCD nº 213, de 2003, o
caput e os incisos, incorporando o seu parágrafo único
ao art. 8º, de cujo inciso II rejeita-se a expressão “raça”,
ﬁcando o referido art. 8º com a seguinte redação:
Art. 8º Constituem objetivos de políticas nacionais de saúde integral da população negra:
I – a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do Sistema
Único de Saúde;
II – a melhoria da qualidade dos sistemas
de informação do Sistema Único de Saúde no
que tange à coleta, processamento e análise dos
dados desagregados por cor, etnia e gênero;
III – o fomento à realização de estudos
e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra;
IV – a inclusão do conteúdo da saúde da
população negra nos processos de formação
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e educação permanente dos trabalhadores
da saúde;
V – a inclusão da temática saúde da
população negra nos processos de formação
política das lideranças de movimentos sociais
para o exercício da participação e controle social no Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos
serão beneﬁciários de incentivos especíﬁcos
para a garantia do direito a saúde, incluindo
melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e
nutricional e na atenção integral a saúde.
No Art. 14
Promova-se alteração no art. 14 do SCD no 213,
de 2003, para ler “relações étnicas” onde se lê “relações raciais” ﬁcando o dispositivo com a seguinte
redação:
Art. 14. Os Órgãos federais, distrital e estaduais de fomento a pesquisa e a graduação
poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes as relações étnicas, aos quilombos e as
questões pertinentes a população negra.
No Art. 15
Rejeite-se do art. 15 do SCD nº 213, de 2003, o
inciso V, e promova-se emenda de redação nos incisos
H e IV, para ler-se “étnica” onde se lê “étnico-racial” e
“étnicas” onde se lê “raciais”, ﬁcando o artigo com a
seguinte redação:
Art. 15. O Poder Executivo federal, por
meio dos Órgãos competentes, incentivara as
instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a:
I – resguardar os princípios da ética em
pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros
de pesquisa, nos diversos programas de pósgraduação, que desenvolvam temáticas de
interesse da população negra;
II – incorporar nas matrizes curriculares
dos cursos de forma de professores temas que
incluam valores respeitantes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira;
III – desenvolver programas de extensão
universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o
princípio da proporcionalidade de gênero entre
os beneﬁciários;
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IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, com as
escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico para a
formação docente baseada em princípios de
equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas.
NA SUBSEÇÃO ÚNICA – DO SISTEMA DE COTAS
NA EDUCAÇÃO
Rejeite-se a criação da subseção.
No Art. 17
Rejeite-se do art. 17 do SCD nº 213, de 2003, as
expressões “destinados a assegurar o preenchimento
de vagas pela população negra nos cursos oferecidos
pelas instituições públicas federais de educação superior e nas instituições públicas federais de ensino
técnico de nível médio”, ﬁcando o referido artigo com
a seguinte redação:
Art. 17. O Poder Público adotará programas de ação aﬁrmativa.
No Art. 18
Rejeite-se do art. 18 do SCD nº 213, de 2003, a
expressão “racial”, e promova-se alteração redacional
para modiﬁcar a expressão “Subseção” para “Seção”,
ﬁcando o referido artigo com a seguinte redação:
Art. 18. O Poder Executivo federal, por
meio dos órgãos responsáveis pelas políticas
de promoção da igualdade e de educação,
acompanhará e avaliará os programas de que
trata esta Seção.
No Art. 36
Promova-se a alteração no art. 36, do SCD nº
213, de 2003, modiﬁcando a expressão “racial” para
“étnica”, ﬁcando o artigo com a seguinte redação:
Art. 36. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneﬁciarão de todas
as iniciativas previstas nesta e em outras leis
para a promoção da igualdade étnica.
No Art. 41
Rejeite-se, no art. 41, do SCD nº 213, de 2003,
a expressão “racial”, ﬁcando o artigo com a seguinte
redação:
Art. 41. O Poder Público promovera ações
que assegurem a igualdade de oportunidades
no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de
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medidas visando a promoção da igualdade nas
contratações do setor público e o incentivo a
adoção de medidas similares nas empresas
e organizações privadas.
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§ 4º A exigência disposta no caput não
se aplica às produções publicitárias quando
abordarem especiﬁcidades de grupos étnicos
determinados.

No Art. 44

No Art. 51

Promova-se a alteração do art. 44, do SCD nº
213, de 2003, modiﬁcando a expressão “racial” para
“étnica”, ﬁcando o artigo com a seguinte redação:

Promova-se alteração no artigo 51, do SCD nº
213, de 2003, mudando-se a expressão “racial”, do
inciso IV, para, respectivamente, “étnica”, ﬁcando o
dispositivo com a seguinte redação:

Art. 44. O Poder Executivo federal poderá implementar critérios para provimento
de cargos em comissão e funções de conﬁança destinados a ampliar a participação de
negros, buscando reproduzir a estrutura da
distribuição étnica nacional ou, quando for o
caso, estadual, observados os dados demográﬁcos oﬁciais.
No Art. 47
Promova-se a alteração do caput do art. 47, do
SCD nº 213, de 2003, modiﬁcando a expressão “racial”
para “étnica”, e suprima-se do seu parágrafo único a
expressão “raciais”, ﬁcando o artigo com a seguinte
redação:
Art. 47. Na produção de ﬁlmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras
de televisão e em salas cinematográﬁcas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, ﬁgurantes e
técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer
discriminação de natureza política, ideológica,
étnica ou artística.
Parágrafo único. A exigência disposta no
caput não se aplica aos ﬁlmes e programas
que abordem especiﬁcidades de grupos étnicos determinados.
No Art. 49
Promova-se alteração no § 2º, do art. 49, do SCD
nº 213, de 2003, modiﬁcando a expressão “raça” para
“étnica”, e suprima-se do seu § 4º a expressão “raciais”,
ﬁcando o artigo com a seguinte redação:
Art. 49. ..................................................
..............................................................
§ 2º Entende-se por prática de iguais
oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a ﬁnalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e
idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado.
..............................................................

“Art. 51. ................................................
..............................................................
IV – a articulação de planos, ações e
mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica;
..............................................................
No Art. 54.
Rejeite-se do art. 54 do SCD no 213, de 2003,
as expressões “rata” e “racial”, esta a que aparece no
ﬁnal do dispositivo, ﬁcando o artigo com a seguinte
redação:
Art. 54. O poder público federal instituirá,
na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes
em Defesa da Igualdade Racial, para receber
e encaminhar denuncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a
promoção da igualdade.
No Art. 55
Promova-se alteração no caput do art. 55 do SCD
nº 213, de 2003, modiﬁcando a expressão “racial” para
“étnica”, ﬁcando o artigo com a seguinte redação:
Art. 55. É garantido as vítimas de discriminação étnica o acesso aos Órgãos de Ouvidoria Permanente, a Defensoria Pública, ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário, em
todas as suas instancias, para a garantia do
cumprimento de seus direitos.
..............................................................
No Art. 58
Promova-se alteração no caput do art. 58 do SCD
nº 213, de 2003, modiﬁcando a expressão “racial” para
“étnica”, ﬁcando o artigo com a seguinte redação:
Art. 58. Para a apreciação judicial das
lesões e ameaças de lesão aos interesses da
população negra decorrentes de situações de
desigualdade étnica, recorrer-se-a, entre outros
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instrumentos, a ação civil pública, disciplinada
na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
NO ART. 59
Rejeite-se, no § 1°, do art. 59 do SCD n° 213,
de 2003, a expressão “racial”, ﬁcando o artigo com a
seguinte redação:
“Art. 59. ................................................
..............................................................
§ 1º O Poder Executivo federal ﬁca autorizado a adotar medidas que garantam, em
cada exercício, a transparência na alocação
e execução dos recursos necessários ao ﬁnanciamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção
dos recursos orçamentários destinados aos
programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde,
emprego e renda, desenvolvimento agrário,
habitação popular, desenvolvimento regional,
cultura, esporte e lazer.
..............................................................
..............................................................
NO ART. 65
Substituam-se as expressões “racial” e “ou étnico-racial” por “étnica” contidas no § 2°, do art. 13, da
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, de que trata o
art. 65 do SCD n° 213, de 2003, ﬁcando o artigo com
a seguinte redação:
Art. 65. O art. 13 da Lei n° 7.347, de 24
de julho de 1985, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2°, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 13. ................................................
§ 1° .......................................................
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§ 2° Havendo acordo ou condenação
com fundamento em dano causado por ato de
discriminação étnica nos termos do disposto
no art. 1° desta Lei, a prestação em dinheiro
reverterá diretamente ao fundo de que trata o
caput e será utilizado para ações de promoção da igualdade étnica, conforme deﬁnição do
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional,
ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade
Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de
danos com extensão regional ou local, respectivamente.(NR)
NO ART. 66
Substituam-se a expressão “racial” por “étnica”
contida no § 1°, do art. 1°, da Lei n° 10.778, de 24 de
novembro de 2003, de que trata o art. 66 do SCD n° 213,
de 2003, ﬁcando o artigo com a seguinte redação:
Art. 66. O § 1° do art. 1° da Lei n° 10.778,
de 24 de novembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
§ 1° Para os efeitos desta Lei, entendese por violência contra a mulher qualquer ação
ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade
étnica, que cause morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no
âmbito público quanto no privado.
.................................................. ...(NR)”
Sala da Comissão, 16 de junho de 2010. – Senador
Geraldo Mesquita Júnior, Presidente em exercício.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer da CCJ concluiu pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade do Substitutivo da Câmara dos Deputados e, no mérito, pela sua aprovação,
com as rejeições integrais dos arts. 9º, 45, 68 e 69,
renumerando-se os artigos remanescentes, bem como
as seguintes rejeições e ajustes redacionais.
Designo Relator de Plenário o Senador Demóstenes Torres, a quem concedo a palavra para proferir
parecer em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte. Em seguida, submeteremos o projeto à discussão.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero dizer a V. Exª também que temos alguns requerimentos de destaque sobre a mesa, da Senadora
Serys Slhessarenko.
Encaminho-os ao Relator...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Quanto aos
pedidos de destaque, acho que não há nenhum consenso para sua votação. Acho que a Senadora nem
se encontra aí. Então, poderia V. Exª... Podemos pegar a palavra do Senador Paulo Paim; o texto é o que
foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania...
Se for exatamente assim, o acordo está mantido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou submeter os requerimentos, então. Depois,
então, o Plenário tomará as providências.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Sr.
Presidente, parece-me que também serei nomeado Relator em substituição a outras Comissões, não só...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois é; V. Exª já foi nomeado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – E
mais outras duas comissões.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim; as Comissões de Agricultura e Reforma Agrária,
de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos.
PARECER Nº 817, DE 2010–PLEN-CE/CRA/CAS/CDH
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Então, agradeço a V. Exª. Serei brevíssimo, até porque
já ﬁzemos essa discussão exaustivamente pela manhã, com a participação praticamente de todos os Srs.
Senadores.
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Nós mantivemos a expressão “raça” ou “racial”,
conforme a Constituição de 1988. Onde há esse texto
está mantido. Por quê? Porque, quando a Constituição
de 1988 foi redigida, ainda a ciência acreditava que
existia raça, e a raça que ﬁcou caracterizada para nós
é a raça humana. Para se ter uma ideia, a diferença
entre um negro africano e um nórdico europeu é em
torno de 0,005, ou seja, mais ou menos 0,35% do genoma humano.
Então, se há alguma raça, é justamente a raça
humana. E, de acordo com o que foi acordado com o
Ministro da Igualdade Racial, com o Senador Paulo
Paim, mantivemos isso.
Nas demais disposições que não atritam com
a Constituição, substituímos a expressão “racial” ou
“raça” por “étnica” ou “etnia”, conforme a expressão
mais consoante com a técnica moderna, com a ciência moderna.
Mantivemos o Sinapir, porque já é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, conforme a
discussão também que tivemos com o Sr. Ministro.
Em algumas situações, suprimimos integralmente
alguns artigos. Por exemplo, o art. 9º, que preconizava
um plano especial para tratar da saúde dos negros.
Ora, precisamos de um plano especial para tratar da
saúde de todos os brasileiros. E, se alguém é discriminado neste País são os pobres, inclusive os negros
pobres, que, se tiverem um plano especial, isso acaba
desvirtuando completamente todo o sistema que foi
montado até agora. Esse sistema precisa de investimento para acudir todos os brasileiros, especialmente
os pobres.
Quanto ao sistema de cotas da educação, isso
ﬁcou para discussão em um projeto próprio. A Senadora
Serys Slhessarenko apresentou um parecer favorável
a cotas raciais, e eu apresentei um voto em separado
para as cotas sociais, ou seja, para os pobres, independentemente da sua cor.
O art. 17 ﬁcou com a seguinte redação:
Art. 17. O poder público adotará programas de ação aﬁrmativa.
Nos demais casos, afastamos também o art. 45,
que diz:
Art. 45. O Poder Público poderá disciplinar a concessão de incentivos ﬁscais às empresas com mais de vinte empregados que
mantenham a cota de, no mínimo, 20% de
trabalhadores negros.
Isso seria um verdadeiro desastre, porque todas
as empresas do Brasil, para ter incentivos ﬁscais, iriam
contratar apenas trabalhadores negros. E aí, novamente, estaríamos fazendo um atrito entre a população ne-
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gra e a população branca pobre do País. Então, achei
melhor, para evitar justamente esse acirramento étnico
no País, a supressão desse artigo.
E a última supressão importante foi justamente a
supressão contida no art. 68, que reservava um número
de vagas nos partidos políticos de, no mínimo, 10% para
candidatos representantes da população negra. Esse
número já é muito mais expressivo, porque negro, hoje,
conforme está inclusive no texto da lei, é considerado
também o mestiço, o pardo. Ou seja, tanto...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Demóstenes Torres, eu queria apenas dizer
a V. Exª que eu tinha falado nos destaques da Senadora Serys Slhessarenko, mas a Senadora comunicou à
Mesa que retiraria os seus destaques.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Muito bem! Agradeço, até para que haja o cumprimento
de tudo o que foi acordado.
Então, Sr. Presidente, em síntese, é esse o relatório. Ou seja, favorável. Acho que é um instituto que
contenta o movimento social. Há possibilidade de adoção de ações aﬁrmativas, e essas ações serão tomadas
pontualmente, e não de forma genérica, como estava
aqui, em uma ação tendente a acirrar, inclusive, uma
questão racial no Brasil.
Não podemos criar uma identidade negra no
Brasil, assim como não podemos criar uma identidade
branca no Brasil. O que temos que criar é uma identidade brasileira e fortalecer essa identidade.
De sorte que é esse o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável, de maneira que eu submeto
à discussão a matéria.
Primeiro, o requerimento da Senadora Serys
Slhessarenko.
Diante da manifestação, considero-o prejudicado.
A SRA SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Questão de ordem.
A SRA SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de dizer
que eu ﬁz quatro destaques – vou ser bastante breve
–, principalmente com relação à questão da lei de cotas... à questão das cotas – estou tão habituada com
meu relatório da Lei de Cotas que já ia chamar de Lei
de Cotas – para negros nas nossas universidades públicas. E, a outra, com relação à questão da saúde do
negro, em especial da mulher negra, diante dos dados
que temos de que seis vezes mais mulheres negras
morrem de parto por terem realmente especiﬁcidades
na área da saúde, como hipertensão e outras situações
que não afetam as mulheres brancas.
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Então, eu havia feito vários destaques. Entre eles,
esses dois, para que realmente ﬁcasse contemplada
no Estatuto da Igualdade Racial a saúde do negro,
para que a saúde pública no Brasil esteja preparada
especiﬁcamente para também cuidar dessa questão
de forma diferenciada.
Mas, diante da colocação de que foi feito um
acordo para que se vote hoje desde que não haja nenhum destaque, eu sinto muito, pois gostaria que, pelo
menos, dois desses destaques fossem incorporados
ao projeto. Porém, a pedido da própria Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial...
O próprio Ministro Elói solicita-me a retirada desses
destaques para que se cumpra o acordo e seja votado
ainda hoje o Estatuto.
Eu ﬁz a minha parte, mas infelizmente não posso
prejudicar uma votação, um acordo já decidido.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Lúcia Vânia, foi feito um acordo entre as
lideranças para que não tivéssemos oradores, tendo
em vista que esta sessão foi convocada de urgência
e que poderíamos prejudicar os colegas que não estão presentes e que desejariam participar do debate
dessa matéria, que é de interesse nacional. Por isso,
sou obrigado a comunicar a V. Exª que foi feito um
acordo geral, aqui, no plenário, para realizarmos esta
sessão imediatamente e atender às lideranças que
aqui compareceram.
A SRA LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, só gostaria de dizer que
concordo com o acordo ﬁrmado, obviamente, mas gostaria de registrar aqui a minha abstenção na votação
do projeto. E dizer que, realmente, a questão das cotas
não poderia ﬁcar fora desse Estatuto.
Então, eu quero deixar registrada a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Passamos à votação da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, nos termos do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e na forma da manifestação feita em plenário pelo eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal da matéria.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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PARECER N° 818, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado n° 213, de 2003 (n° 6.264, de 2005,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2003 (nº 6.264,
de 2005, na Câmara dos Deputados), que institui o Estatuto da Igualdade Racial, nos termos do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
o Substitutivo da Câmara dos Deputados.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de
2010. – Senadores José Sarney – Mão Santa – Mão
Santa – Heráclito Fortes – Adelmir Santana.
ANEXO AO PARECER N° 818, DE 2010
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 213, de 2003 (nº 6.264, de 2005,
na Câmara dos Deputados).
Institui o Estatuto da Igualdade Racial;
altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de
1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347,
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de
novembro de 2003.
O congresso nacional decreta:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade
Racial, destinado a garantir a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos técnicos individuais, coletivos e difusos e o
combate a discriminação e as demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
I – discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica
que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições,
de direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública ou privada;
II – desigualdade racial: toda situação injustiﬁcada de diferenciação de acesso e fruição de bens,
serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica;
III – desigualdade de gênero e raça: assimetria
existente no âmbito da sociedade que acentua a dis-
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tância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais;
IV – população negra: o conjunto de pessoas que
se auto-declaram pretas e pardas, conforme o quesito
cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), ou que adotam autodeﬁnição análoga;
V – políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas
atribuições institucionais;
VI – ações aﬁrmativas: os programas e medidas
especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades.
Art. 2° É dever do Estado e da sociedade garantir
a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo
cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da
cor da pele, o direito à participação na comunidade,
especialmente nas atividades políticas, econômicas,
empresariais, educacionais, culturais e esportivas,
defendendo sua dignidade e seus valores religiosos
e culturais.
Art. 3º Além das normas constitucionais relativas
aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias
fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz
político jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o
fortalecimento da identidade nacional brasileira.
Art. 4º A participação da população negra, em
condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de:
I – inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;
II – adoção de medidas, programas e políticas
de ação aﬁrmativa;
III – modiﬁcação das estruturas institucionais do
Estado para o adequado enfrentamento e a superação
das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito
e da discriminação étnica;
IV – promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações
individuais, institucionais e estruturais;
V – eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação
da diversidade étnica nas esferas pública e privada;
VI – estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas
oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção
da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implemen-
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tação de incentivos e critérios de condicionamento e
prioridade no acesso aos recursos públicos;
VII – implementação de programas de ação aﬁrmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante a educação, cultura, esporte
e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios
de comunicação de massa, ﬁnanciamentos públicos,
acesso a terra, à justiça, e outros.
Parágrafo único. Os programas de ação aﬁrmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas
a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas
pública e privada, durante o processo de formação
social do País.
Art. 5º Para a consecução dos objetivos desta
Lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (SINAPIR), conforme estabelecido
no Título III.
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Saúde
Art. 6° O direito à saúde da população negra será
garantido pelo Poder Público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução
do risco de doenças e de outros agravos.
§ 1º O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção
e recuperação da saúde da população negra será de
responsabilidade dos órgãos e instituições públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta.
§ 2º O Poder Público garantirá que o segmento
da população negra vinculado aos seguros privados
de saúde seja tratado sem discriminação.
Art. 7º O conjunto de ações de saúde voltadas à
população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo
com as diretrizes abaixo especiﬁcadas:
I – ampliação e fortalecimento da participação de
lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação
e controle social do SUS;
II – produção de conhecimento cientíﬁco e tecnológico em saúde da população negra;
III – desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a
redução das vulnerabilidades da população negra.
Art. 8º Constituem objetivos da Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra:
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I – a promoção da saúde integral da população
negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e
serviços do SUS;
II – a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor,
etnia e gênero;
III – o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra;
IV – a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação
permanente dos trabalhadores da saúde;
V – a inclusão da temática saúde da população
negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS.
Parágrafo único. Os moradores das comunidades
de remanescentes de quilombos serão beneﬁciários
de incentivos especíﬁcos para a garantia do direito à
saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais,
no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.
CAPÍTULO II
Do Direito à Educação, à Cultura,
ao Esporte e ao Lazer

Seção I
Disposições Gerais
Art. 9° A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas
e de lazer adequadas a seus interesses e condições,
de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua
comunidade e da sociedade brasileira.
Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art.
9º, os Governos Federal, Estaduais, Distrital e Municipais adotarão as seguintes providências:
I – promoção de ações para viabilizar e ampliar
o acesso da população negra ao ensino gratuito e às
atividades esportivas e de lazer;
II – apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e cultural da população negra;
III – desenvolvimento de campanhas educativas,
inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos
membros da população negra faça parte da cultura
de toda a sociedade;
IV – implementação de políticas públicas para o
fortalecimento da juventude negra brasileira.
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Seção II
Da Educação
Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história
da população negra no Brasil, observado o disposto na
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1° Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição
decisiva para o desenvolvimento social, econômico,
político e cultural do País.
§ 2° O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores
e a elaboração de material didático especíﬁco para o
cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3° Nas datas comemorativas de caráter cívico,
os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a
participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas
vivências relativas ao tema em comemoração.
Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais
de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão
criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo
voltados para temas referentes às relações étnicas,
aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.
Art. 13. O Poder Executivo Federal, por meio dos
órgãos competentes, incentivará as instituições de
ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da
legislação em vigor, a:
I – resguardar os princípios da ética em pesquisa
e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos
diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra;
II – incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam
valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da
sociedade brasileira;
III – desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneﬁciários;
IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino públicos, privados
e comunitários, com as escolas de educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico,
para a formação docente baseada em princípios de
equidade, de tolerância e de respeito às diferenças
étnicas.
Art. 14. O Poder Público estimulará e apoiará
ações socioeducacionais realizadas por entidades do
movimento negro que desenvolvam atividades vol-
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tadas para a inclusão social, mediante cooperação
técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre
outros mecanismos.
Art. 15. O Poder Público adotará programas de
ação aﬁrmativa.
Art. 16. O Poder Executivo Federal, por meio dos
órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da
igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os
programas de que trata esta Seção.
Seção III
Da Cultura
Art. 17. O Poder Público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas
de manifestação coletiva da população negra, com
trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da
Constituição Federal.
Art. 18. É assegurado aos remanescentes das
comunidades dos quilombos o direito à preservação
de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.
Parágrafo único. A preservação dos documentos
e dos sítios detentores de reminiscências históricas
dos antigos quilombos, tombados nos termos do § 5°
do art. 216 da Constituição Federal, receberá especial
atenção do Poder Público.
Art. 19. O Poder Público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas
relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua
comemoração nas instituições de ensino públicas e
privadas.
Art. 20. O Poder Público garantirá o registro e a
proteção da capoeira, em todas as suas modalidades,
como bem de natureza imaterial e de formação da
identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216
da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Poder Público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a
preservação dos elementos formadores tradicionais
da capoeira nas suas relações internacionais.
Seção IV
Do Esporte e Lazer
Art. 21. O Poder Público fomentará o pleno acesso
da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.
Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto
de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal.
§ 1º A atividade de capoeirista será reconhecida
em todas as modalidades em que a capoeira se mani-
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festa, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo
livre o exercício em todo o território nacional.
§ 2° É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres
tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.
CAPÍTULO III
Do Direito á Liberdade de Consciência
e de Crença e ao Livre Exercício
dos Cultos Religiosos
Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
Art. 24. O direito à liberdade de consciência e
de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de
matriz africana compreende:
I – a prática de cultos, a celebração de reuniões
relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados
para tais ﬁns;
II – a celebração de festividades e cerimônias de
acordo com preceitos das respectivas religiões;
III – a fundação e a manutenção, por iniciativa
privada, de instituições beneﬁcentes ligadas às respectivas convicções religiosas;
IV – a produção, a comercialização, a aquisição
e o uso de artigos e materiais religiosos adequados
aos costumes e às práticas fundadas na respectiva
religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por
legislação especíﬁca;
V – a produção e a divulgação de publicações
relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de
matriz africana;
VI – a coleta de contribuições ﬁnanceiras de
pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para
a manutenção das atividades religiosas e sociais das
respectivas religiões;
VII – o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas religiões;
VIII – a comunicação ao Ministério Público para
abertura de ação penal em face de atitudes e práticas
de intolerância religiosa nos meios de comunicação e
em quaisquer outros locais:
Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos
praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena
privativa de liberdade.
Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus
seguidores, especialmente com o objetivo de:
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I – coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou
abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio
ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade
de matrizes africanas;
II – inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os
monumentos, mananciais, ﬂora e sítios arqueológicos
vinculados às religiões de matrizes africanas;
III – assegurar a participação proporcional de
representantes das religiões de matrizes africanas,
ao lado da representação das demais religiões, em
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de
deliberação vinculadas ao poder público.
CAPITULO IV
Do Acesso a Terra e a Moradia Adequada
Seção I
Do Acesso a Terra
Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso
da população negra a terra e as atividades produtivas
no campo.
Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das
atividades produtivas da população negra no campo,
o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao ﬁnanciamento agrícola.
Art. 29. Serão assegurados a população negra a
assistência técnica rural, a simpliﬁcação do acesso ao
crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de
logística para a comercialização da produção.
Art. 30. O poder público promoverá a educação e
a orientação proﬁssional agrícola para os trabalhadores
negros e as comunidades negras rurais.
Art. 31. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras reconhecida a propriedade deﬁnitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos.
Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o
desenvolvimento sustentável dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, respeitando as tradições
de proteção ambiental das comunidades.
Art. 33. Para ﬁns de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos
órgãos competentes tratamento especial diferenciado,
assistência técnica e linhas especiais de ﬁnanciamento público, destinados a realização de suas atividades
produtivas e de infraestrutura.
Art. 34. Os remanescentes das comunidades
dos quilombos se beneﬁciarão de todas as iniciativas
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previstas nesta e em outras leis para a promoção da
igualdade técnica.
Seção II
Da Moradia
Art. 35. O poder público garantirá a implementação
de políticas públicas para assegurar o direito a moradia
adequada da população negra que vive em favelas,
cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou
em processo de degradação, a ﬁm de reintegrá-las a
dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente
e na qualidade de vida.
Parágrafo Único. O direito a moradia adequada,
para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o provimento
habitacional, mas também a garantia da infraestrutura
urbana e dos equipamentos comunitários associados
a função habitacional, bem como a assistência técnica
e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.
Art. 36. Os programas, projetos e outras ações
governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNITS), regulado pela Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005,
devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios estimularão e facilitarão a participação
de organizações e movimentos representativos da
população negra na composição dos conselhos constituídos para ﬁns de aplicação do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social (FNHIS).
Art. 37. Os agentes ﬁnanceiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da
população negra aos ﬁnanciamentos habitacionais.
CAPÍTULO V
Do Trabalho
Art. 33. A implementação de políticas voltadas
para a inclusão da população negra no mercado de
trabalho será de responsabilidade do poder público,
observando-se:
I – o instituído neste Estatuto;
II – os compromissos assumidos pelo Brasil ao
ratiﬁcar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de
1965;
III – os compromissos assumidos pelo Brasil ao
ratiﬁcar a Convenção n° 111, de 1958, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na proﬁssão;
IV – os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.
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Art. 39. O poder público promoverá ações que
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado
de trabalho para a população negra, inclusive mediante
a implementação de medidas visando à promoção da
igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e
organizações privadas.
§ 10 A igualdade de oportunidades será lograda
mediante a adoção de políticas e programas de formação proﬁssional, de emprego e de geração de renda
voltados para a população negra.
§ 2° As ações visando a promover a igualdade
de oportunidades na esfera da administração pública
far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação especíﬁca e em seus
regulamentos.
§ 3° O poder público estimulará, por meio de
incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor
privado.
§ 4º As ações de que trata o caput deste artigo
assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneﬁciários.
§ 5° Será assegurado o acesso ao crédito para
a pequena produção, nos meios rural e urbano, com
ações aﬁrmativas para mulheres negras.
§ 6° O poder público promoverá campanhas de
sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.
§ 7° O poder público promoverá ações com o
objetivo de elevar a escolaridade e a qualiﬁcação proﬁssional nos setores da economia que contem com
alto índice de ocupação por trabalhadores negros de
baixa escolarização.
Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da
população negra no mercado de trabalho e orientará a
destinação de recursos para seu ﬁnanciamento.
Art. 41. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de ﬁnanciamento para constituição e
ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, contemplarão o estímulo
à promoção de empresários negros.
Parágrafo único. O Poder Público estimulará as
atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos
locais, monumentos e cidades que retratem a cultura,
os usos e os costumes da população negra.
Art. 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão
e funções de conﬁança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da
distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográﬁcos oﬁciais.
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CAPÍTULO VI
Dos Meios de Comunicação
Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de
comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do País.
Art. 44. Na produção de ﬁlmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em
salas cinematográﬁcas, deverá ser adotada a prática
de conferir oportunidades de emprego para atores,
ﬁgurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e
qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística.
Parágrafo único. A exigência disposta no caput
não se aplica aos ﬁlmes e programas que abordem
especiﬁcidades de grupos étnicos determinados.
Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias
destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e
em salas cinematográﬁcas o disposto no art. 44.
Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional,
as empresas públicas e as sociedades de economia
mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de
ﬁlmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.
§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especiﬁcações para contratação de
serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de ﬁlmes, programas ou peças publicitárias, a
obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto
ou serviço contratado.
§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas
executadas com a ﬁnalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao
projeto ou serviço contratado.
§ 3º A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do
Poder Público federal.
§ 4º A exigência disposta no caput não se aplica
às produções publicitárias quando abordarem especiﬁcidades de grupos étnicos determinados.
TÍTULO III
Do Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (SINAPIR)
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) como forma de
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organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a
superar as desigualdades raciais existentes no País,
prestados pelo Poder Público federal.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão participar do Sinapir mediante adesão.
§ 2º O Poder Público federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do Sinapir.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos
Art. 48. São objetivos do Sinapir:
I – promover a igualdade racial e o combate às
desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive
mediante adoção de ações aﬁrmativas;
II – formular políticas destinadas a combater os
fatores de marginalização e a promover a integração
social da população negra;
III – descentralizar a implementação de ações
aﬁrmativas pelos Governos Estaduais, Distrital e Municipais;
IV – articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica;
V – garantir a eﬁcácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações aﬁrmativas
e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.
CAPÍTULO III
Da Organização e Competência
Art. 49. O Poder Executivo Federal elaborará plano nacional de promoção da igualdade racial contendo
as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (PNPIR).
§ 1º A elaboração, implementação, coordenação,
avaliação e acompanhamento da PNPIR, bem como a
organização, articulação e coordenação do Sinapir, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de
promoção da igualdade racial em âmbito nacional.
§ 2º É o Poder Executivo Federal autorizado a
instituir fórum intergovernamental de promoção da
igualdade racial, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade racial,
com o objetivo de implementar estratégias que visem
à incorporação da política nacional de promoção da
igualdade racial nas ações governamentais de Estados e Municípios.
§ 3º As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade racial serão elaboradas
por órgão colegiado que assegure a participação da
sociedade civil.
Art. 50. Os Poderes Executivos Estaduais, Distrital e Municipais, no âmbito das respectivas esferas de
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competência, poderão instituir conselhos de promoção
da igualdade racial, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes
de órgãos e entidades públicas e de organizações da
sociedade civil representativas da população negra.
Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o
repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei aos Estados, Distrito Federal
e Municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade racial.
CAPÍTULO IV
Das Ouvidorias Permanentes
e do Acesso à Justiça e à Segurança
Art. 51. O Poder Público federal instituirá, na forma
da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade
Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor
e acompanhar a implementação de medidas para a
promoção da igualdade.
Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação
étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente,
a Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia
do cumprimento de seus direitos.
Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às
mulheres negras em situação de violência, garantida a
assistência física, psíquica, social e jurídica.
Art. 53. O Estado adotará medidas especiais
para coibir a violência policial incidente sobre a população negra.
Parágrafo único. O Estado implementará ações
de ressocialização e proteção da juventude negra em
conﬂito com a lei e exposta a experiências de exclusão social.
Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir
atos de discriminação e preconceito praticados por
servidores públicos em detrimento da população negra, observado, no que couber, o disposto na Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989.
Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e
das ameaças de lesão aos interesses da população
negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação
civil pública, disciplinada na Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985.
CAPÍTULO V
Do Financiamento das Iniciativas
de Promoção da Igualdade Racial
Art. 56. Na implementação dos programas e das
ações constantes dos planos plurianuais e dos orça-
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mentos anuais da União, deverão ser observadas as
políticas de ação aﬁrmativa a que se refere o inciso
VII do art. 4º desta lei e outras políticas públicas que
tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a:
I – promoção da igualdade de oportunidades em
educação, emprego e moradia;
II – ﬁnanciamento de pesquisas, nas áreas de
educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria
da qualidade de vida da população negra;
III – incentivo à criação de programas e veículos
de comunicação destinados à divulgação de matérias
relacionadas aos interesses da população negra;
IV – incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras;
V – iniciativas que incrementem o acesso e a
permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior;
VI – apoio a programas e projetos dos governos
estaduais, distritais e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade
de oportunidades para a população negra;
VII – apoio a iniciativas em defesa da cultura, da
memória e das tradições africanas e brasileiras.
§ 1º O Poder Executivo federal é autorizado a
adotar medidas que garantam, em cada exercício, a
transparência na alocação e na execução dos recursos
necessários ao ﬁnanciamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos
recursos orçamentários destinados aos programas de
promoção da igualdade, especialmente nas áreas de
educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento
agrário, habitação popular, desenvolvimento regional,
cultura, esporte e lazer.
§ 2º Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar
do exercício subsequente à publicação deste Estatuto,
os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1º
deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação aﬁrmativa
referidos no inciso VII do art. 4º desta Lei.
§ 3º O Poder Executivo é autorizado a adotar
as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer
patamares de participação crescente dos programas
de ação aﬁrmativa nos orçamentos anuais a que se
refere o § 2º deste artigo.
§ 4º O órgão colegiado do Poder Executivo federal
responsável pela promoção da igualdade racial acompanhará e avaliará a programação das ações referidas
neste artigo nas propostas orçamentárias da União.
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Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos
ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos
ﬁscal e da seguridade social para ﬁnanciamento das
ações de que trata o art. 56:
I – transferências voluntárias dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
II – doações voluntárias de particulares;
III – doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais;
IV – doações voluntárias de fundos nacionais ou
internacionais;
V – doações de Estados estrangeiros, por meio
de convênios, tratados e acordos internacionais.
TÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não excluem outras em prol da população negra que tenham
sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 59. O Poder Executivo federal criará instrumentos para aferir a eﬁcácia social das medidas previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramento constante,
com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos,
inclusive pela rede mundial de computadores.
Art. 60. Os arts. 3º e 4º da Lei no 7.716, de 1989,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
Parágrafo único. Na mesma pena quem,
por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar
a promoção funcional.” (NR)
“Art. 4º ...................................................
§ 1º Incorre na mesma pena quem, por
motivo de discriminação de raça ou de cor ou
praticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:
I – deixar de conceder os equipamentos
necessários ao empregado em igualdade de
condições com os demais trabalhadores;
II – impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício
proﬁssional;
III – proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho,
especialmente quanto ao salário.
§ 2° Ficará sujeito as penas de multa e
de prestação de serviços a comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade
racial, quem, em anúncios ou qualquer outra
forma de recrutamento de trabalhadores, exigir
aspectos de aparência próprios de no ou etnia
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para emprego cujas atividades não justiﬁquem
essas exigências.” (NR)
Art. 61. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13
de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art.
2º e nos dispositivos legais que tipiﬁcam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça
ou cor, as infrações do disposto nesta Lei são
passíveis das seguintes cominações:
“. ...................................................” (NR)
“Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito a reparação pelo dano
moral, faculta ao empregado optar entre:
..................................................... ”(NR)
Art. 62. O art. 13 da Lei nº 7.347, de 1985, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se
o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 13. ................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Havendo acordo ou condenação
com fundamento em dano causado por ato de
discriminação étnica nos termos do disposto
no art. 1º desta Lei, a prestação em dinheiro
reverterá diretamente ao fundo de que trata o
caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme deﬁnição do
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional,
ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade
Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de
danos com extensão regional ou local, respectivamente.” (NR)
Art. 63. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.778, de 24
de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entendese por violência contra a mulher qualquer ação
ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade
étnica, que cause morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no
âmbito público quanto no privado.
..................................................... ”(NR)
Art. 64. O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.716, de 1989,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 20. ................................................
..............................................................
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§ 3º .......................................................
..............................................................
III – a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.
.....................................................” (NR)
Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção, aprovada a redação ﬁnal.
Encerrada a discussão.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)

JUNHO 2010

Junho de 2010

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu quero me congratular pela votação, que acabamos de fazer, do Estatuto da Igualdade Racial, uma vez
que sou um daqueles que tem participado dessa luta
no Brasil, ao lado daqueles que fazem os movimentos
negros. Fui eu que, neste plenário, pela primeira vez,
há muitos anos, apresentei e deﬂagrei o processo da
discussão sobre as cotas raciais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER N° 826, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.459, de 2009, que solicita
informações ao Ministro de Estado da Integração Nacional acerca da execução orçamentária e ﬁnanceira do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
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o Ato da Mesa n° 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a
decisão terminativa.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos pela admissibilidade do Requerimento n° 1.459, de 2009, e
pelo seu encaminhamento a autoridade competente.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), nos termos
do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), apresentou
o Requerimento n° 1.459, de 2009, no qual solicita
ao Ministro de Estado da Integração Nacional as seguintes informações acerca da avaliação da execução
orçamentária e ﬁnanceira do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE), referentes ao
exercício de 2007:
1. Relatório das Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação
dos recursos do FNE, elaborado pelo Banco
do Nordeste do Brasil S/A;
2. Relatório de Gestão (Parecer n° 2/
CGFCF/DFD, de 18-4-2008), elaborado pelo
Ministério da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno, da
Controladoria-Geral da União, para compor o
processo de prestação de contas do FNE.
Nos termos do art. 216, III, do RISF, e do art. 3°
do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a proposição foi despachada a Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido
de informações, previsto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, no âmbito desta Casa, determina que
os requerimentos de informações são admissíveis
para esclarecimento de qualquer assunto submetido a
apreciação do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora e que não podem conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirija.
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar n° 105, de 2001 Portanto, o Requerimento n° 1.459, de 2009, enquadra-se no dispositivo
acima citado, bem como nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos de informações de que trata

PARECER Nº 827, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento do Senado nº 1.478, de
2009, do Senador José Nery, que solicita
informações ao Ministro de Estado da Educação sobre aspectos relacionados com o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Proﬁssionais da Educação – FUNDEB 2010
e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Com base no § 2° do art. 50 da Constituição Federal e na alínea a do inciso I do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, o Senador José Nery
requer que a Casa solicite do Ministro de Estado da
Educação informações sobre a previsão de arrecadação, para 2010, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Proﬁssionais da Educação (FUNDEB), bem como sobre as projeções do valor mínimo anual por aluno e do
Piso Salarial Nacional do Magistério. É o que consta
no Requerimento (RQS) nº 1.478, de 2009.
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Justiﬁca-se o requerimento em função de que tais
dados são fundamentais para que os Estados e os Municípios não somente elaborem seus respectivos orçamentos, como também procedam às adequações dos
planos de carreira de seus proﬁssionais da educação
ao valor do Piso Salarial Nacional do Magistério.
II – Análise
É bem verdade que, entre a data do RQS no 1.478,
de 2009 – 5 de novembro de 2009 – e a entrada do ano
corrente, uma parte dos dados solicitados foi disponibilizada pela Portaria Interministerial nº 1.227, de 28 de
dezembro de 2009, dos Ministérios da Educação e da
Fazenda. Ressalte-se, com atraso que muito prejudicou
os entes federados na elaboração dos orçamentos e
das mudanças em seus pianos de carreira.
Entretanto, a previsão do total dos recursos do
Fundeb – que em 2009 foi afetada pela oscilação negativa da receita dos impostos que constituem o Fundo –, bem como o valor do Piso Salarial Nacional do
Magistério, estão sendo alvo de críticas e dúvidas, que
semeiam insegurança e provocam a inibição de atos
administrativos na área da educação, principalmente
nos Estados – incluídos seus Municípios – que recebem a complementação da União.
Registre-se também que o valor mínimo total dessa
complementação depende da previsão da arrecadação
total do Fundo, mas pode ser superior aos dez por cento
ﬁxados em Lei, em especial quando a crise econômica
persiste quanto a redução da receita de impostos. Finalmente, o valor do Piso anunciado pelo Ministério da
Educação (MEC) tem sido contestado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE),
bem como as normas editadas pelo MEC para eventuais
suplementações que viabilizem seu pagamento pelas
redes estaduais e municipais da educação básica.
III – Voto
Pelo exposto, nosso voto e pela aprovação do
Requerimento nº 1.478, de 2009.
Sala das Reuniões,
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PARECER Nº 828, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento n° 1.479, de 2009, do Senador José Nery, que solicita informações
ao Ministro de Estado da Fazenda sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Proﬁssionais da Educação – Fundeb 2010
e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Com base no § 2° do art. 50 da Constituição Federal e na alínea a do inciso I do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, o Senador José Nery
requer, mediante o Requerimento n° 1.479, de 2009,
que o Senado Federal solicite informações ao Ministro
de Estado da Fazenda sobre a previsão de arrecadação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da
Educação (FUNDEB), bem como sobre as projeções do
valor mínimo por aluno e do Piso Salarial Proﬁssional
Nacional do Magistério Público da Educação Básica
para o ano de 2010.
A justiﬁcação do requerimento fundamenta-se em
preocupação dos gestores estaduais e municipais, tanto a respeito do planejamento orçamentário dos entes
federados quanto da deﬁnição dos planos de carreira
para os professores. O autor encarece, também, a urgência das informações.
II – Análise
É correta a preocupação do Senador José Nery,
que se baseia nos dispositivos das Leis nos 11.494, de
20 de junho de 2007, e 11.738, de 16 de julho de 2008,
que versam, respectivamente, sobre o Fundeb e sobre
o Piso Salarial Proﬁssional Nacional dos Proﬁssionais
do Magistério Público da Educação Básica.
No entanto, ainda em dezembro de 2009, (ILEGIVEL) Educação (MEC) publicou na página da internet
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) tido somente as previsão de arrecadação do
Fundeb, como tamb6m os valores mínimos anuais
por aluno. Essas previsão presidem a distribuição dos
recursos ﬁnanceiros, incluindo os nove Estados que
receberão complementação da União, entre os quais
o do Pará é um dos mais favorecidos.
No dia 30 de dezembro, o MEC divulgou parecer da Advocacia Geral da União onde esta sugerido
o valor do Piso Salarial Proﬁssional Nacional do Magistério, no momento sub judice no Superior Tribunal
Federal, como sendo de R$1.024,67.
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Por oportuno, registramos que tramita na Casa o
Projeto de Lei da Câmara n° 321, de 2009, que visa a
dar novo critério de reajuste para o Piso e que poderá
resultar em novos cálculos para seu valor em 2010.
III – voto
Pelo exposto, nosso voto a pela rejeição do Requerimento n° 1.479, de 2009.
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II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido
de informações previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito desta Casa, determina que
os requerimentos de informações são admissíveis
para esclarecimento de qualquer assunto submetido a
apreciação do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora e que não podem conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirija.
Não foi formulada qualquer questão que envolva informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Requerimento nº
1.498, de 2009, enquadra-se no dispositivo acima citado,
bem como nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos de informações de que trata o Ato da Mesa nº I,
de 2001, cabendo a esta Mesa a decisão terminativa.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos pela admissibilidade do Requerimento nº 1.498, de 2009, e
pelo seu encaminhamento a autoridade competente.

PARECER Nº 829, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.498, de 2009, que solicita informações ao Ministro de Estado de
Minas e Energia sobre o montante dos investimentos públicos e privados no setor
elétrico, no período de janeiro de 2003 a
novembro de 2009.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
O Senador José Agripino, nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), apresentou o Requerimento nº 1.498, de 2009,
no qual solicita as seguintes informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia, referentes ao período compreendido entre janeiro de 2003 e novembro de 2009:
– Qual o montante investido pelo setor público na geração de energia elétrica nas regiões
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste?
– Quanto foi investido pelo setor privado, nas mesmas regiões, em centrais hidrelétricas, em PCH e em fontes alternativas de
energia?
Nos termos do art. 216, III, do RISF, e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.

PARECER Nº 830, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.499, de 2009, que solicita
informações ao Ministro de Estado de Minas
e Energia sobre as causas da interrupção
de energia elétrica em diversos Estados,
ocorrida em 10 de novembro de 2009.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
O Senador Arthur Virgílio, nos termos do disposto
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento n° 1.499, de
2009, solicitando as seguintes informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia “acerca de falhas
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no fornecimento de energia elétrica em nove Estados,
causando o chamado “apagão”, que teria sido causado
por problemas nas linhas de transmissão que interligam essas áreas à Hidrelétrica de Itaipu”:
1. Qual a causa do “apagão elétrico ocorrido na noite do dia 10 de novembro de 2009?
2. O nível de investimentos no setor está
aquém das necessidades da economia brasileira?
3. Qual a programação de investimentos
para serviços de infraestrutura no setor de
energia elétrica e, especialmente, em transmissão?
4. Quais os valores desses investimentos
e o cronograma de aplicação?
5. Há novas linhas de transmissão previstas ou em execução, paralelamente às existentes, consideradas essenciais a conﬁabilidade
do sistema?
6. Que providências o governo esta tomando para sanar a evidente fragilidade do
sistema?
7. No ﬁnal de outubro de 2009, a ministrachefe da Casa Civil, Dilma Roussef, ex-ministra
de Minas e Energia, disse que o Brasil estava a
salvo de um novo apagão elétrico, como o que
aconteceu em 2001. Ela fez uma previsão equivocada? A ministra esta desatualizada sobre
a realidade de um setor tem importante para
o PAC, programa por ela gerenciado?
Nos termos do art. 216, III, do RISF, e do art. 3°
do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a proposição foi despachada a Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de
informações, previsto no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão
sujeitos as seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados a Mesa para decisão;
..............................................................
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Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar n° 105, de 2001. Portanto, o Requerimento n° 1.499, de 2009, enquadra-se no dispositivo
acima citado, bem como nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos de informações de que trata
o Ato da Mesa n° 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a
decisão terminativa.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos pela admissibilidade do Requerimento n° 1.499, de 2009, e
pelo seu encaminhamento à autoridade competente.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.

PARECER N° 831, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 46, de 2010, que solicita
ao Ministro de Estado de Minas e Energia o
encaminhamento de planilha, em meio digital, com a relação de contratos e cônvenios
da Petrobras Transportes S/A (Transpetro),
no período de 2003 a 2009.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya
I – Relatório
O Senador RAIMUNDO COLOMBO, nos termos
do disposto no art. 50, § 2°, da Constituicdo Federal,
combinado corn os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), apresentou o
Requerimento n° 46, de 2010, no qual solicita ao Ministro
de Estado de Minas e Energia que determine a Petrobras Transportes S/A (Transpetro) o encaminhamento, a
este Senado Federal, de planilha, cm meio digital, coin a
relacRo de todos seus contratos e convênios, referentes
aos anos de 2003 a 2009, contendo:
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a) valor original e aditivado, corn suas
respectivas datas de ass inatura;
b) período de vigência, objeto, modalidade de licitação;
c) nome e CNPJ ou CPF do contratado
ou conveniado;
d) número do processo e do instrumento
de contrato ou convênio.
O autor justiﬁca sua proposição pela necessidade
de obter informações que lhe permitam exercer adequadamente a competêhcia constitucional de controle
externo da empresa pública em tela.
Nos termos do art. 216, III, do RISF, e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido
de informações no âmbito desta Casa, previsto no
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, determina que
os requerimentos de informações serão admissíveis
para esclarecimento de qualquer assunto submetido à
apreciação do Senado ou atinente a/à sua competência
ﬁscalizadora e que não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirija.
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar n° 105, de 2001. Portanto, o Requerimento n° 46, de 2010, enquadra-se no dispositivo acima citado, bem como nos requisitos de admissibilidade
dos requerimentos de informações de que trata o Ato
da Mesa n° 1, de 2001, cabendo a esta Mesa decidir
terminativamente sobre o mesmo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, opino pela admissibilidade do Requerimento n° 46, de 2010, e pelo seu
encaminhamento à autoridade competente.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010. –
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PARECER Nº 832, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 83, de 2010, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(SF), que requer, nos termos regimentais,
sejam solicitadas ao Ministro das Relações
Exteriores, informações atinentes ao Acordo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa
Relativo à Cooperação no Domínio da Defesa ao Estatuto de suas Forcas, assinado
em Paris, em 29 de janeiro de 2008.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores aprovou a
apresentação do requerimento de autoria do Senador
Heráclito Fortes, que tem por objetivo obter informações a respeito do Acordo de Cooperação no Domínio
da Defesa e ao Estatuto das Forças, celebrado entre
o Brasil e a França.
São apresentados três questionamentos a serem respondidos pelo Ministro das Relações Exteriores, a saber:
a) As justiﬁcativas pelas quais o Acordo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa Relativo a Cooperação no Domínio da Defesa e
ao Estatuto de suas Forças, assinado em Paris,
em 29 de janeiro de 2008, objeto do Projeto de
Decreto Legislativo nº 722, de 2009, apresenta
aspectos substancialmente diferentes dos demais tratados de mesma natureza, com grau
de detalhamento bastante mais acurado?
b) Ha expectativas entre as partes contratantes de que o referido acordo seja base
para acordos militares ulteriores, incluindo
tecnologias nucleares e aquisições de aeronaves, pelo nível diferenciado de pactuação
estabelecido?
c) Há outras exigências não explicitada no
intercâmbio em matéria de defesa que serão
desencadeadas após sua ratiﬁcação?
A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.
II – Análise
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição, “as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
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no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal admite
requerimentos de informações “para o esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do
Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora”
(art. 216, 1). Os requerimentos não poderão conter
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
se dirijam (art. 216, II).
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Requerimento nº 83, de 2010, enquadra-se no dispositivo
acima citado.
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamentou o
Regimento Interno, determina, ainda, que “as informações solicitadas deverão ter relação estreita e direta com
o assunto que se procura esclarecer” (art. 1º, § 2º)
O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.
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I – Relatorio
O Senador Papaléo Paes, com fundamento no art.
50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art.
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento n° 105, de 2010, no
qual requer que sejam solicitadas informações ao Ministro
de Estado da Saúde sobre o atendimento aos pacientes
renais Crônicos, com ênfase na demanda, na oferta e no
tratamento, e sobre o andamento do projeto de implantação
do cartão de acompanhamento desses pacientes.
II – Analise
A proposição obedece aos dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam o envio de pedidos
de informações a autoridades do Poder Executivo.
0 requerimento também esta amparado no inciso
X do art. 49 da Constituição Federal, que cid ao Congresso Nacional a prerrogativa de ﬁscalizar e controlar,
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos
do Poder Executivo.

III – Voto

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Requerimento nº 83, de 2010.
Sala de Reuniões,

Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento n° 105, de 2010.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 834, DE 2010
PARECER N° 833, DE 2010
Para instruir decisão da Mesa do Senado Federal sobre o Requerimento n° 105,
de 2010, que contém solicitação de informações, a ser enviada ao Ministro de Estado da Saúde, acerca do atendimento de
pacientes renais crônicos.
Relatora: Senadora Patricia Saboya

Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 190, de 2010, de informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre
“a base cientíﬁca que justiﬁque a extinção
da raça de cães Pit Bull”, para instruir a
tramitação do Projeto de Lei do Senado n°
300, de 2008, que dispõe sobre a responsabilidade civil e penal dos proprietários,
possuidores e criadores de cães de guarda
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perigosos, e proíbe a reprodução de cães
da raça Pit Bull.
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
O Requerimento n° 190, de 2010, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, requer sejam prestadas informações, pelo Ministro de Estado da Saúde, sobre a
existência ou não de evidências cientíﬁcas que 1) justiﬁquem a extinção da raça de cães Pit Bull e 2) comprovem que os animais dessa raça possuem “alguma
perturbação, má índole ou instinto assassino”.
As informações são solicitadas para a ﬁnalidade
de instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado
n° 300, de 2008, que “dispõe sobre a responsabilidade
civil e penal dos proprietários, possuidores e criadores
de cães de guarda perigosos, e proíbe a reprodução
de cães da raça Pit Bull”.
II – Análise
O referido requerimento veio a esta Mesa, com
fundamento no § 2° do art. 50 da Constituição Federal e
nos termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qualquer assunto submetido a sua apreciação ou atinente
à sua competência ﬁscalizadora, cabendo a Mesa, nos
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre
a admissibilidade desses requerimentos.
III – Voto
Em vista do exposto, somos pela admissão do
Requerimento n° 190, de 2010.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.
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ções ao Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sobre “a base
cientíﬁca que justiﬁque a extinção da raça
de cães Pit Bull”, para instruir a tramitação
do Projeto de Lei do Senado n° 300, de 2008,
que dispõe sobre a responsabilidade civil e
penal dos proprietários, possuidores e criadores de cães de guarda perigosos, e proíbe
a reprodução de cães da raça Pit Bull.
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
O Requerimento nº 191, de 2010, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, requer sejam prestadas informações, pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a existência ou não de
evidências cientíﬁcas que 1) justiﬁquem a extinção da
raça de cães Pit Bull e 2) comprovem que os animais
dessa raça possuem “alguma perturbação, má índole
ou instinto assassino”.
As informações são solicitadas para a ﬁnalidade
de instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado
nº 300, de 2008, que “dispõe sobre a responsabilidade
civil e penal dos proprietários, possuidores e criadores
de cães de guarda perigosos, e proíbe a reprodução
de cães da raça Pit Bull”.
II – Análise
O referido requerimento veio a esta Mesa, com
fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e
nos termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qualquer assunto submetido a sua apreciação ou atinente
a sua competência ﬁscalizadora, cabendo a Mesa, nos
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre
a admissibilidade desses requerimentos.
III – Voto
Em vista do exposto, somos pela admissão do
Requerimento nº 191, de 2010.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.

PARECER N° 835, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 191, de 2010, de informa-
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PARECER N°836, DE 2010
Da mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 193, de 2010, que solicita
ao Ministro de Estado da Previdência Social informações do órgão ﬁscalizador dos
fundos de pensão sobre aplicações de recursos dessas entidades na Cooperativa
Habitacional dos Bancários do Estado de
São Paulo – BANCOOP.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
O Senador Álvaro Dias, com base no § 2º do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216,
inciso I, alínea a do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), encaminhou a esta Mesa o Requerimento
nº 193, de 2010, pelo qual solicita ao Ministro de Estado da Previdência informações da então Secretaria de
Previdência ‘Complementar – (SPC) relativas a aplicação de recursos de fundos de pensão’ de estatais na
Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de
São Paulo (BANCOOP), a seguir sintetizadas:
1) Questiona se a SPC foi informada sobre
o grande volume de recursos injetados pelos
fundos de pensão de estatais na Bancoop;
2) Pergunta se a SPC recebeu alguma
informação contendo argumentos que justiﬁcassem a aplicação desse grande volume de
recursos por parte de fundos de pensão de
empresas estatais na Bancoop;
3) Questiona se a SPC assegurou aos
participantes e assistidos de planos de benefícios operados por esses fundos de pensão de
empresas estatais o pleno acesso às informações sobre a aplicação desses recursos;
4) Solicita esclarecer se os fundos de
pensão de empresas estatais sofreram algum
prejuízo em razão da imprudente aplicação de
recursos na Bancoop;
5) Indaga se a SPC determinou abertura de investigação ou instaurou inquérito para
identiﬁcar possíveis responsáveis pelos prejuízos causados aos participantes e assistidos de
pianos de benefícios operados por fundos de
pensão de empresas estatais em função da imprudente aplicação de recursos na Bancoop.
O Senador, na justiﬁcativa da proposição, menciona reportagem da revista Veja pela qual se apurou
que a Bancoop lesou milhares de associados com
vistas a desviar recursos para campanhas eleitorais
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de partidos políticos, bem como atender a interesses
particulares de seus respectivos dirigentes.
Chamou a atenção do autor, do requerimento o fato
de que, no âmbito dessa denúncia, estaria a captação de
aproximadamente R$37 milhões de fundos de pensão de
estatais, o que representaria, por vias indiretas, desvio de
recursos aplicados pela União, suscitando, dessa forma,
a investigação por parte do Senado Federal.
Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º
do Ato da Mesa nº I, de 2001, a proposição foi despachada a Mesa para decisão.
II – Analise
O Requerimento nº 193, de 2010, deriva sua fundamentação do § 2º do art. 50 da Constituição Federal,
que faculta as Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal o envio de pedidos de informação aos
Ministério de Estado e titulares de Órgãos diretamente
subordinados
Presidência da Republica. Subsidiariamente, encontra suporte constitucional na atribuição do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas de ﬁscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, tarefa que
requer amplo acesso aos dados pertinentes.
As informações solicitadas, alem de serem oportunas para o exercício da função ﬁscalizadora do Senado Federal, sem dúvida favorecerão o devido esclarecimento da forma e dos procedimentos adotados
pelo Governo Federal em relação a sua missão de
supervisão dos fundos de pensão, bem como de zelo
aos direitos de participantes e assistidos. Missão esta
cada vez mais necessária, em face da importância
do pagamento de benefícios aos aposentados e do
equilíbrio econômico-ﬁnanceiro tanto das entidades
de previdência quanto das contas públicas.
A proposição, portanto, encontra-se de acordo
com os dispositivos regimentais que regulam o encaminhamento dos pedidos de informações às autoridades
do Executivo, notadamente o art. 216 do Regimento
Interno e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.
III – Voto
Pelas razões expostas, manifesto-me pela aprovação do Requerimento nº 193, de 2010.
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PARECER N° 837, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 234, de 2010, do Senador
Marconi Perillo, que solicita informações
ao Ministro de Estado do Esporte sobre o
cronograma das obras e as solicitações da
Federação Internacional de Futebol com
vistas à realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 234,
de 2010, de autoria do Senador Marconi Perillo, que
solicita ao Sr. Ministro de Estado, do Esporte informações sobre o cronograma, das obras e as, exigências
da Federação Internacional de, Futebol (FIFA) com
vistas a realização da Copa do Mundo de Futebol, em
2014 no Brasil.
Em sua justiﬁcação, o autor manifesta preocupação com o andamento das obras de infraestrutura
necessárias para a realização do evento de responsabilidade do Governo Federal. Por essa razão, solicita
o encaminhamento do cronograma previsto para sua
execução, bem como informações sobre as recomendações técnicas e exigências da Fifa para a construção
e as reformas dos estádios.
O requerimento vem à apreciação e decisão
da Mesa em razão do que dispõe o art. 215, I, a, do
Regimento Interno desta Casa, segundo o qual os
requerimentos de informação ao Ministro de Estado
dependem de decisão da Mesa do Senado.
II – Análise
A iniciativa encontra respaldo no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal. Está, igualmente,
amparada no do art. 49, X, da Constituição Federal,
que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta.
Ademais, a proposição está de acordo com os
dispositivos regimentais que tratam dos pedidos de
informações a autoridades do Poder Executivo, especialmente o que consigna o do art. 216, IV, e com as
normas de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001.
Do ponto de vista do mérito, consideramos louvável a iniciativa do Senador Marconi Perillo, em vista da relevância social e econômica de que o futebol
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desfruta em nosso País. Por isso mesmo, julgamos
imprescindível que o Senado Federal acompanhe pari
passo o desembolso de recursos, públicos necessários a realização do evento, não apenas com a preocupação de ﬁscalizá-los, mas, também, com vistas a
evitar problemas relacionados a prazos e orçamentos,
como os que ocorreram nos Jogos Pan-Americanos
de 2007, realizados no Brasil.
III – Voto
À luz do exposto, voto favoravelmente à aprovação do Requerimento nº 234, de 2010.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.

PARECER N° 838, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 275, de 2010, que solicita
ao Ministro de Estado dos Transportes cópia dos relatórios de ﬁscalização de obras
realizadas em rodovias federais de Santa
Catarina.
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
O Senador Raimundo Colombo requer, nos termos
do § 2° do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado dos Transportes “cópia dos relatórios de ﬁscalização na qualidade das últimas obras realizadas
em trechos das rodovias federais de Santa Catarina,
sejam elas estruturais ou de manutenção”.
O requerimento é acompanhado de justiﬁcação,
em que o autor relata diversas queixas que recebeu
com relação à qualidade das obras que vêm sendo
realizadas nas rodovias federais de Santa Catarina.
Esclarece, ainda, que o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem obrigação

486

29790

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 17

legal de acompanhar a execução dessas obras e de
produzir os relatórios cuja cópia é solicitada.
A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.
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das Cidades sobre o Programa Saneamento para Todos.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya

II – Análise

I – Relatório

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição, “as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal admite
de informações “para o esclarecimento de qualquer
assunto submetido apreciação do Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora” (art. 216, I). Os
requerimentos não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirijam (art.
216, II).
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou o Regimento Interno, determina, ainda, que “as
informações solicitadas deverão ter relação estreita e
direta com o assunto que se procura esclarecer” (art.
1°, § 2°).
O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.

A Senadora Lúcia Vânia requer, nos termos do do
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com
os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado das
Cidades as seguintes informações sobre o Programa
Saneamento para Todos:

III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do Requerimento n° 275, de 2010.

PARECER Nº 839, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 280, de 2010, que solicita
informações do Senhor. Ministro de Estado

– metas e valores anuais previstos por
linha de atuação, desde a sua criação;
– valores efetivamente desembolsados,
para o total do Programa e para a modalidade
de Manejo de Resíduos Sólidos;
– dados detalhados sobre cada projeto
apoiado no segmento de resíduos sólidos;
– projetos aprovados e apresentados,
mas não aprovados, em 2010, na área de resíduos sólidos.
O requerimento é acompanhado de justiﬁcação,
em que a autora aﬁrma haver indícios de que, apesar de constar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa Saneamento para Todos
não atenderia a demanda existente, principalmente
na área de resíduos sólidos para a esfera municipal.
O requerimento visa, (ILEGIVE) maior transparência
a essas ações.
A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.
II – Análise
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, “as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de
informações a Ministros de Estado (...), importando em
crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal admite
requerimentos de informações “para o esclarecimento
de qualquer assunto submetido apreciação do Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora” (art.
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se
dirijam (art. 216, II).
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou o Regimento Interno, determina, ainda, que “as
informações solicitadas deverão ter relação estreita e
direta com o assunto que se procura esclarecer” (art.
1°, § 2°).
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O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do Requerimento nº 280, de 2010.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010.

PARECER N° 840, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 281, de 2010, da Senadora Lúcia Vânia, que solicita informações ao
Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca do Programa Saneamento para Todos,
da Fundação Nacional de Saúde, com relação aos municípios de até cinquenta mil
habitantes.
Relatora: Senadora Patrícia Sabóia
I – Relatório
A Senadora Lúcia Vânia, com base no art. 50, §
2°, da Constituição Federal, combinado com os arts.
216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal,
encaminhou a esta Mesa o Requerimento (RQS) n°
281, de 2010, que solicita ao Senhor Ministro de Estado da Saúde as seguintes informações a respeito do
Programa Saneamento para Todos, a cargo da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), referente aos
municípios de até cinquenta mil habitantes, acompanhadas dos relatórios de avaliação do Programa porventura existentes:
I – as metas e os valores previstos anualmente para o Programa, desde sua criação
e para os próximos anos; e os montantes pre-
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vistos por linha de atuação e, especiﬁcamente, para a modalidade Manejo de Resíduos
Sólidos;
II – os valores anuais efetivamente desembolsados para o total do Programa e para a
modalidade de Manejo de Resíduos Sólidos;
III – os projetos que foram apoiados no
segmento de Resíduos Sólidos, por ano e por
mutuário, informando o objetivo de cada projeto, o valor concedido, se os recursos foram
concedidos na forma de ﬁnanciamento ou a
fundo perdido, o desembolso anual e a contrapartida;
IV – os projetos na área de Resíduos
Sólidos que foram aprovados em 2010 e o
desembolso até o presente; e os projetos que
não puderam ser apoiados e seu respectivo
valor.
Em sua justiﬁcação, a Senadora aﬁrma que o Programa Saneamento para Todos constitui uma prioridade
do Governo Federal e integra as ações do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), informando que, em
principio, a ele foram destinados recursos suﬁcientes
para execução dentro dos prazos previstos. Segundo
ela, contudo, há indícios do não atendimento da grande
demanda por tais recursos nos municípios, especialmente para o Manejo de Resíduos Sólidos.
II – Analise
A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2°,
garante a esta Mesa do Senado Federal o direito de
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministro de Estado.
O Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
em seu art. 216, I, especifíca que esses pedidos serão
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto
atinente a competência ﬁscalizadora desta Casa.
O inciso II do mesmo artigo, por sua vez, enumera
as (unicas razões para esta Mesa porventura indeferir
um requerimento de informações. Ressaltamos, por
esse motivo, que o requerimento ora analisado não
contém pedido de providência, consulta, sugestão conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade
a quem se dirige.
Ademais, o art. 217 do Risf estabelece que o requerimento de remessa de documentos equipára-se
ao de pedido de informações.
Assim, avaliamos que a proposição obedece aos
dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam o envio de pedidos de informações a autoridades
do Poder Executivo, bem como ao disposto no Ato da
Mesa do Senado Federal n° 1, de 2001.
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III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento n° 281, de 2010.
Sala de Reuniões,
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em Manaus (AM)” bem como “dentro de quanto tempo
serão tomadas as referidas providências?”
Sua Excelência o Senador Jefferson Praia traz
como justiﬁcativa o fato da carência de proﬁssionais
na área estar causando transtornos, a exemplo do
atraso nos despachos aduaneiros, no que implica em
crescentes reclamações por parte das empresas do
Polo Industrial de Manaus.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos aprovação do Requerimento n° 299, de 2010, de autoria do Senador Jefferson Praia.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2010.

PARECER N° 841, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 299, de 2010.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Requerimento do n° 299, de 2010, de autoria do Senador
Jefferson Praia, no qual Sua Excelência, com o esteio
dos artigos 216 e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro de
Estado da Fazenda sobre “quais as providências que
foram/estão sendo tomadas no sentido de ampliar o
mínimo de auditores ﬁscais e analistas tributários da
Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto e Aeroporto Internacional “Eduardo Gomes”, em Manaus
(AM)” bem como “dentro de quanto tempo serão tomadas as referidas providências?”

Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Heráclito Fortes

II – Análise

I – Relatório

o

O Requerimento n 299, de 2010, de autoria do
Senador Jefferson Praia, nos termos dos artigos 216 e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de
solicitação a Sua Excelência, o Ministro de Estado das
Relações Exteriores, esclarecimentos sobre “quais as
providências que foram/estão sendo tomadas no sentido de ampliar o mínimo de auditores ﬁscais e analistas
tributários da Receita Federal do Brasil na Alfândega
do Porto e Aeroporto Internacional “Eduardo Gomes”,

PARECER Nº 842, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 311, de 2010, do Senador
Flexa Ribeiro, que requer, nos termos do §
2º do art. 50 da Constituição Federal, informações ao Ministro do Estado de Minas e
Energia acerca de autorizações de pesquisa
e concessões de lavra do Estado do Pará.

É submetido a apreciação desta Mesa Diretora o Requerimento 311, de 2010, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que requer, nos termos do § 2º
do art. 50 da Constituição Federal, informações ao
Ministro do Estado de Minas e Energia acerca de
autorizações de pesquisa e concessões de lavra do
Estado do Pará:
São requeridas as seguintes informações: (1) relação das autorizações de pesquisa concedidas, mas
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não iniciadas; e (2) relação das concessões de lavra
concedidas, mas com explorações não iniciadas.
Ambas as relações devem incluir as datas das
autorizações ou das concessões, os locais das pesquisas ou das explorações, os tipos de minério e os
respectivos titulares.
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III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos, pela admissibilidade do Requerimento nº 311, de 2010, e pelo
seu encaminhamento à autoridade competente.
Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

II – Análise
Ao Senado Federal são reservadas competências
privativas, notadamente as atinentes ao controle do
processo de endividamento público, e outras comuns
ao Congresso Nacional, relativas a matéria ﬁnanceira,
cambial e monetária, instituições ﬁnanceiras e suas
operações, dívida públicas e operações de crédito,
para cujo exercício eﬁcaz e oportuno se exige amplo
e atualizado universo de informações.
Portanto, ao Poder Legislativo cabe requerer,
quando necessárias, informações de natureza e alcance diversos. Exigem-se, todavia, na obtenção dessas
informações procedimentos legalmente determinados
e diferenciados em função de sua natureza.
É condição para a deliberação do pedido no âmbito desta Mesa que as informações não se enquadrem
no conceito de “informação sigilosa”, deﬁnido do caput
do art. 8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Art. 8º Quando abranger informação sigilosa referente a operações ativas e passivas e
serviços prestados pelas instituições ﬁnanceiras de que trata o art. 1º da Lei Complementar
nº 105, de janeiro de 2001, o requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo
entre a informação solicitada e a matéria sob
apreciação pelo Senado Federal ou atinente
à competência ﬁscalizadora da Casa.
..............................................................
Entendemos que as informações requeridas não
se enquadram no conceito de informação sigilosa. Assim sendo, segundo o Regimento Interno, o requerimento deve ser apreciado no âmbito da Mesa Diretora.
O Requerimento sob análise: aborda assunto de
interesse público: Sendo os recursos minerais bens
da União (art. 20, IX da Constituição), as concessões
de lavra merecem ser objeto da atenção do Senado
Federal.
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos
de informações a Ministros de Estado.
O Requerimento atende também às exigências
dos arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno
do Senado Federal, e do Ato da Mesa nº 1, de 30 de
janeiro de 2001.

PARECER N° 843, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 319, de 2010, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
que requer, nos termos do art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações, ao
Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão Paulo Bernardo Silva, sobre de que
forma os cortes que serão impostos pela
sua pasta interferem no orçamento de projetos estratégicos para o País, no âmbito
do Comando da Marinha.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa o Requerimento no 319,
de 2010 (n° 18, de 2010 – CRE, na origem), da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
solicita, de acordo com o disposto no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e nos arts. 215, 1, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações
ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre a repercussão dos cortes no orçamento da União nos projetos estratégicos no âmbito do
Comando da Marinha. O Requerimento aponta com
especiﬁcidade as questões a serem abordadas pela
autoridade ministerial.

490

29794

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 17

O Requerimento foi apresentado em Plenário no
dia 7 de abril de 2010 e distribuído ao relator signatário
no dia 14 de abril subsequente.
II – Análise
O Requerimento tem por fundamento o § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o
encaminhamento de pedidos escritos de informação
a Ministros de Estado.
O pedido está fundado na competência exclusiva
do Congresso Nacional para a ﬁscalização e o controle, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, dos
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta, nos termos do art. 49, X, da Constituição Federal. No plano regimental, está em consonância com
o disposto no art. 216 do Regimento Interno, que, em
seu inciso I, somente admite a formulação de requerimentos de informações que tenham por ﬁnalidade
o esclarecimento de qualquer assunto submetido à
apreciação desta Casa ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora, não permitindo sua utilização para pedido
de providências ou medidas administrativas.
Por outro lado, o Requerimento também está de
acordo com as disposições do Ato da Mesa n° 1, de
2001, especialmente com o § 10 do art. 1°, que estabelece a necessidade de ele ser “dirigido a Ministro de
Estado ou a titular de órgão diretamente subordinado à
Presidência da República, ainda que contenha pedido
relativo a órgão ou entidade da administração pública
indireta sob sua supervisão”.
III – Voto
Ante o exposto e a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Requerimento em exame,
opinamos pela sua aprovação, a ﬁm de que esta Mesa
solicite ao Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão as informações requeridas.
Sala de Reuniões, 9 de junho de 2010. –
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PARECER Nº 844, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 368, de 2010.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Requerimento do no 368, de 2010, de autoria do Senador Arthur
Virgilio, no qual Sua Excelência, com o esteio dos artigos
50, parágrafo segundo, da Constituição Federal combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro
de Estado da Saúde sobre “a baixa adesão ao programa
de vacinação contra o vírus da Gripe A (H1N1)”
II – Análise
O Requerimento no 368, de 2010, de autoria do
Senador Arthur Virgílio, nos termos dos artigos 50, parágrafo segundo, da Constituição Federal combinado
com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal cuida de solicitação a Sua Excelência, o Ministro de Estado da Saúde, de esclarecimentos sobre “a baixa adesão ao programa de vacinação
contra o vírus da Gripe A (H1N1)”
Sua Excelência o Senador Arthur Virgilio traz
como justiﬁcativa o teor de matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 14-4-10,
que aborda sobre “baixa adesão a vacina faz governo
estudar prorrogação da campanha”.
A preocupação do ilustre parlamentar é muito
oportuna, pertinente e atende ao interesse nacional, em
especial porque as nefastas consequências da Gripe
A passaram a ser conhecidas pela população e, exatamente por isso, a ser uma preocupação de todos.
No mais, o requerimento citado é uma oportunidade para que o Governo melhor explicite todos os
seus objetivos com a referida vacinação.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos aprovação do Requerimento nº 368, de 2010, de autoria do Senador Arthur Virgílio.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2010.

JUNHO 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER N° 845, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 472, de 2009, da Comissão
Agricultura e Reforma Agrário do Senado
Federal, que solicita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
sobre levantamento de terras improdutivas
no Brasil.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) do Senado Federal, atendendo iniciativa da
ilustre Senadora Kátia Abreu, com base no art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal (RISE), encaminhou a Mesa o Requerimento n° 472, de 2010 (Requerimento n° 12, de 2010, na origem), no qual solicita
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário levantamento, por estado da Federação, do quantitativo
de terras classiﬁcadas coma “improdutivas”, bem como
informações acerca do percentual que foi objeto de desapropriação pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).
Em sua justiﬁcação, o Requerimento destaca que
e competência constitucional da Casa Alta ﬁscalizar
ações do Poder Executivo, tais como ações, planos e
projetos em diferentes regiões do País. As informações
a serem recebidas destinar-se-iam a eventuais medidas no âmbito do Congresso Nacional.
II – Analise
Cabe inicialmente destacar que a Constituição
Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva para ﬁscalizar e controlar, diretamente
ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.
Ademais, as Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal podem encaminhar pedido de
informações a Ministro de Estado e a qualquer titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente
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da República nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição.
O Requerimento n° 472, de 2010, ora em análise,
atende ao que dispõe o art. 50, § 2°, da Carta Magna,
bem como ao art. 216 do RISF, obedecendo, portanto,
às normas de admissibilidade dos requerimentos de
informações a Ministros de Estado.
Especiﬁcamente, quanto ao disposto no inciso I
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que o tema
“reforma agrária” se encontra entre aqueles sujeitos à
competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional.
Ao mesmo tempo, não se trata de informações
de natureza sigilosa, o que exigiria rito de tramitação
especíﬁco. Com efeito, em consonância com o art.
215, I, o requerimento depende somente de decisão
da Mesa.
Portanto, a nosso ver, a proposição conformase aos dispositivos constitucionais e regimentais que
disciplinam os pedidos escritos de informações a Ministros de Estado e atende ao que dispõe o Ato da
Mesa n° 1, de 2001.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela admissibilidade e
consequente encaminhamento do Requerimento n°
472, de 2010.
Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.
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Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de
2010 (nº 5.912, de 2009, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a criação
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá nova redação ao
inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 151 e 152, de
2010, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 64 e 54, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 151/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 9 de junho de 2010
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 64,
de 2010, que “Transforma cargos vagos das carreiras
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada
pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da
Seguridade Social e do Trabalho, estruturada pela Lei
nº 10.483, de 3 de julho de 2002, em cargos do Plano
de Carreiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto
nacional de Propriedade Industrial – INPI, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e do Plano
Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei nº
11.233, de 22 de dezembro de 2005; altera a Lei nº
8.691, de 28 de julho de 1993; e dá outras providências”, de autoria da Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Ofício nº 152/10-PRESIDÊNCIA
Brasília, 9 de junho de 2010
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
54, de 2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS destinados à Advocacia-Geral da
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União e à Procuradoria-Geral Federal”, de autoria da
Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
aos Projetos de Lei da Câmara nºs 64 e 54, de 2010,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da Casa, para que
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com relação ao Parecer nº 825, de 2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
sobre o Ofício nº S/55, de 2009, a Presidência tomará
as providências necessárias a ﬁm de atender às recomendações contidas em suas conclusões.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 140, de 2010,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 537, de
2003.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 140/10 – Presidência/CCJ
Brasília, 2 de junho de 2010.
Assunto: Substitutivo deﬁnitivamente adotado em turno suplementar
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o Substitutivo
do Senador Álvaro Dias ao Projeto de Lei do Senado
nº 537, de 2003, que “Altera o art. 23 da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992, para estabelecer prazo prescricional de dez anos contados da data do ato de improbidade administrativa, e dá outras providências”,
de autoria do Senador Demóstenes Torres.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência ao expediente lido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, ao
Projeto de Lei do Senado nº 537, de 2003, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um
décimo da composição da Casa, para que a matéria
seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado Federal aprovou, em sua 2ª Reunião realizada em 9 de junho do corrente ano, os Requerimentos de Informações nºs 1.459, 1.478, 1.498 e 1.499,
de 2009, e 46, 83, 105, 190, 191, 193, 234, 275, 280,
281, 299, 311, 319, 368 e 472, de 2010, nos termos
de seus relatórios.
Comunica, ainda, que foi rejeitado o Requerimento de Informações nº 1.479, de 2009, o qual vai
ao arquivo.
Nos termos do inciso IV do art. 216 do Regimento Interno, ﬁcam interrompidas as tramitações das seguintes matérias:
– Ofício “S” nº 5, de 2008, com a aprovação do Requerimento nº 1.459, de 2009;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 722, de 2009,
com a aprovação do Requerimento nº 83, de
2010; e
– Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, com
a aprovação dos Requerimentos nºs 190 e 191,
de 2010.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 158, de 2010,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 74, de
2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 158/10 – Presidência/CCJ
Brasília, 16 de junho de 2010.
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação com a Emenda nº 1 – CCJ (de redação) do Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2010, que
“Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá
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nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, para aumentar de sete para
nove o número de Subsecretarias-Gerais da SecretariaGeral das Relações Exteriores daquela mesma Pasta”,
de autoria do Presidente da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência ao expediente lido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2010, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um
décimo da composição da Casa, para que a matéria
seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
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;
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-de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de
07.05.2010)
2
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.
3
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.
4
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.
5
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
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§ 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.
6
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.
7
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.
8
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.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
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.
10
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.
11
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.

Quinta-feira 17

505

29809

12
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.
13
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.
14
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.
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15
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.
16
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.
17
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.
18
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
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Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
19
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.
20
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.
21
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
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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.
22
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.
23
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.
24
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
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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.
25
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.
26
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.
27
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.
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28
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.
29
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.
30
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.
31
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:
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Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
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.
33
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.
34
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
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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).
35
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.
36
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).
37
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:
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Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
38
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.
39
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.
40
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.
41
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
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Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
42
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.
43
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.
44
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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45
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.
46
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.
47
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.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a realizar doação para a reconstrução de
Gaza.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325,
de 2010, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador João
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Eduardo Suplicy.
49
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.
50
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.
51
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
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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.
52
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.
53
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.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
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restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável,
nos termos do Substitutivo, oferecido pela Comissão de Assuntos Sociais.
55
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.
56
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 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2003COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares;
266, 269, 274, 313, 363, 381 e 390,
de 2005-Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006-Complementares; 265 e 684,
de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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58
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
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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.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto
os Projetos de Lei do Senado nºs 175,
de 2003Complementar; 316 e 341, de 2004
Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
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com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de 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 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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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62
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 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
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 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 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.
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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.
64
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
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 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 oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
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 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°
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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.
67
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
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apresenta, com votos 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 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 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 oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de 2004
Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
70
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
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de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
–1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 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.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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73
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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
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 2007
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
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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.
75
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 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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;
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– 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 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 2007
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
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
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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.
78
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.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
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80
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.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.

JUNHO 2010
29832

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Junho de 2010

Ata da 102ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 17 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Serys Slhessarenko,
Romeu Tuma, Augusto Botelho e José Nery.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 9 minutos e encerra-se às 18 horas e 30 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a chegada do Senador Alvaro Dias, completouse o quórum para a abertura da sessão.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 180, DE 2010
Acrescenta o art. 41-A a Lei no 8.078, de
11 de setembro de 1990, para estabelecer a
exigência de instalação de hidrômetro distinto para medir a água que será utilizada
em estabelecimento e que não será lançada
na rede coletora de esgoto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 41-A O consumidor poderá exigir
que seja instalado hidrômetro distinto para
medir a água que será utilizada em seu estabelecimento e que não será lançada na rede
coletora de esgoto.
Parágrafo único. O prestador de serviço
não poderá aplicar cobrança de serviço de coleta e tratamento de esgoto sobre o volume de
água que foi utilizado, mas que não foi lançado
na rede coletora de esgoto.” (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Signiﬁcativa parcela da população brasileira paga
a tarifa de esgoto proporcionalmente ao volume de água
fornecida pelas concessionárias dos serviços de água e esgoto. Na maior parte das cidades a taxa de esgoto cobrada
está entre 80% e 100% do valor da conta de água.
Entretanto, boa parte da água que passa pelos milhares de hidrômetros das casas, dos condomínios, das
escolas, dos clubes, das empresas e dos canteiros de
obras não é despejada na rede coletora de esgoto.
A água utilizada para lavar calçamento de quintal,
regar jardins e gramados, manter animais domésticos e
piscinas ou é devolvida a natureza diretamente ou por meio
da galeria de águas pluviais e não tem como destino a rede
coletora de esgoto. Também nos canteiros de obras, a totalidade da água consumida não vai para a rede de esgoto,
são exemplos: a água utilizada no preparo do concreto, a
água utilizada para regar o concreto no processo de cura,
a água utilizada para o preparo da massa, etc.
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Resta claro, portanto, que o volume de esgoto lançado na rede coletora não é efetivamente medido e que
a preciﬁcação da cobrança do tratamento dos eﬂuentes
captados pela rede de esgoto, deﬁnida pelo valor da água
que passa pelo hidrômetro, pode não ser a forma mais
justa de cobrar dos usuários que utilizam o serviço de
tratamento de esgoto. Trata-se de um método de preciﬁcação desprovido de amparo matemático e o consumidor, em geral, acaba pagando por um serviço que não
foi prestado. Cabe ainda ressaltar que, de acordo com
dados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa, os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água e apenas 0,1% de sólidos e é o
custo da coleta e tratamento desse esgoto que deve ser
remunerado. Veriﬁca-se que a ausência de observância
do princípio da transparência, nesse caso, fere de morte
a harmonia da relação de consumo.
A instalação de hidrômetro distinto para medição da água que não será remetida à rede de esgoto
certamente é uma alternativa para o consumidor ter
uma conta mais justa no ﬁnal do mês. O preço de um
hidrômetro, dependendo do local de compra, está entre
R$70,00 e R$100,00 e o preço da mão-de-obra para
instalação é semelhante ao valor do produto.
Ainda sobre a conta de água e esgoto, muitos
consumidores, procurando evitar o pagamento pelo
ar que passa pelo hidrômetro, tem lançado mão da
compra e instalação de bloqueadores de ar, dispositivo que é instalado na saída do hidrômetro ou na rede
após o cavalete. Aqueles que desconhecem o equipamento ou não dispõem de recursos para sua compra
e instalação continuarão pagando aproximadamente
30% mais em sua conta de água pelo ar que passou
pelo hidrômetro e, conseqüentemente, uma tarifa mais
elevada relacionada à coleta e tratamento do esgoto.
O valor de um bloqueador de ar está entre R$90,00 e
R$120,00 e a instalação é muito simples.
Também cabe ressaltar que diferente do fornecimento
de água onde o beneﬁciário é o usuário que a adquire para
suprir suas necessidades básicas e proporcionar conforto
em sua residência, local de trabalho ou destinado ao recreio, o tratamento dos esgotos tem como beneﬁciário a
coletividade, principalmente a local e a regional.
Necessário, portanto, oferecer ao consumidor
uma transparência maior sobre a conta que ele paga
no ﬁnal do mês. É salutar que o serviço público de saneamento básico tenha sua sustentabilidade econômico-ﬁnanceira assegurada, sempre que possível, pela
cobrança dos serviços prestados. Entretanto, o custo
dessa prestação de serviço e sua remuneração devem
ser apresentados ao consumidor de forma integral e
transparente. – Senadora Kátia Abreu.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou
de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar
os limites oﬁciais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor
exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
....................................................................................
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(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2010 (nº 3.950/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
– DAS, destinados ao Ministério do Esporte.
É o seguinte o projeto:

524

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29835

JUNHO 2010
29836

Sexta-feira 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

525

Junho de 2010

526

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29837

JUNHO 2010
29838

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2010 (nº 4.326/2008,
na Casa de origem, do Deputado Jair Bolsonaro), que
acrescenta o art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de junho de
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1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar
pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e
Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas
e Veterinários, em decorrência de dispositivos da Lei nº
4.375, de 17 de agosto de 1964, para conceder incentivo
aos médicos que tenham realizado o Estágio de Adaptação e Serviço – EAS nas Forças Armadas.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto será apreciado pelas Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte
e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma Interna,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, podendo
receber emendas perante a primeira comissão pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29841

dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2010 (nº
6.078/2009, na Casa de origem), de inciativa do Presidente da República, que acresce e altera dispositivos
da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, que dispõe
sobre o Serviço Militar, e altera dispositivos da Lei nº
5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar pelos Estudantes de Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veterinária, e pelos Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários.
É o seguinte o projeto:

JUNHO 2010
29842

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

531

Junho de 2010

532

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29843

JUNHO 2010
29844

Sexta-feira 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

533

Junho de 2010

534

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29845

JUNHO 2010
29846

Sexta-feira 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

535

Junho de 2010

536

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29847

JUNHO 2010
29848

Sexta-feira 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

537

Junho de 2010

538

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2010

Sexta-feira 18

29849

JUNHO 2010
29850

Sexta-feira 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

539

Junho de 2010

540

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, o Projeto será apreciado pelas Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Educação Cultura e Esporte
e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma Interna,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, podendo
receber emendas perante a primeira comissão pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– 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 175, de 2010
(nº 2.005/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural e Recreativa de
Marapanim – Asccrem para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Marapanim, Estado do Pará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de 2010
(nº 2.152/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão
de Alfenas para executar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Alfenas, Estado de Minas Gerais.
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 (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 636, DE 2010
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de profundo Pesar pelo falecimento do ex-deputado gaúcho
Bernardo de Souza, ocorrido no dia de hoje.
Justiﬁcação
Bernardo de Souza, prefeito de Pelotas em duas
ocasiões, deputado prestigiado e um dos grandes líderes da política do Rio Grande do Sul, deixa um vazio
enorme entre colegas e amigos.
Homem digno e correto honrou o Rio Grande e
a mim, pessoalmente, quando aceitou meu convite
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para assumir a Secretaria da Justiça e a Secretaria de
Educação do Estado, onde implantou idéias inovadoras, como a eleição direta para diretores de escolas
públicas. Foi também pioneiro na convocar da participação popular no debate sobre o orçamento público,
iniciativa que marcou sua primeira gestão na Prefeitura
de Pelotas, em 1982.
Intelectual sério e coerente, Bernardo de Souza
expunha com coragem e clareza suas posições progressistas, conquistando o respeito e a admiração dos
companheiros de ideais, e, inclusive dos adversários
na política. “Brigam as idéias, não os homens”, dizia
Tancredo Neves. Bernardo personiﬁcava essa assertiva,
educado e gentil com todos, amado pelo povo, especialmente as pessoas mais simples, a quem dedicou
sua vida e sua luta.
Exerceu o magistério, lecionando História em
Pelotas e em São Lourenço do Sul, semeando com a
palavra os valores e princípios nos quais acreditava.
Exerceu diversos cargos públicos e ocupou posições
de destaque na sociedade. Planejador competente e
visionário atuou em diversas frentes, desde os projetos de melhorias urbanas como as atividades ligadas
à cultura e à cidadania.
Bernardo de Souza foi um político imprescindível,
numa época em que os homens descrêem da política
e de seus semelhantes. Ao lado de sua companheira,
Hilda de Souza, deputada constituinte de grande valor,
a quem dedicava grande afeto, Bernardo foi um homem
no pleno sentido da palavra. Um homem de seu tempo,
um homem voltado para um futuro melhor, lutando por
mais igualdade e mais justiça social.
A minha saudade, o carinho dos gaúchos. Temos
certeza de que estamos diante de um personagem insubstituível para o Rio Grande.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2010. – Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 637, DE 2010
Nos termos do Art. 218, inciso VII do RISF, REQUEIRO voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito
de Pelotas Bernardo de Souza.
O ex-Prefeito de Pelotas Bernardo de Souza
(PPS) morreu na tarde desta quarta-feira (16). Ele
estava internado no hospital Moinhos de Vento, em
Porto Alegre, desde o início do mês, com infecção
pulmonar e renal. Bernardo havia sido diagnosticado
em 2005 com uma doença degenerativa e progressiva da família da síndrome Parkinson Plus, que afeta a
coordenação motora e fala.
Nascido em Pedro Osório, em 19 de dezembro
de 1942, Bernardo de Souza casou-se com Hilda e
teve dois ﬁlhos, Gabriela Albandes Gomes de Souza
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e Bernardo José de Souza. Ao ex-prefeito de Pelotas
é atribuído um modo de fazer política com “seriedade
intelectual, coerência nas ações, clareza de convicções
e inabaláveis compromissos éticos”, conforme consta
no perﬁl de deputado estadual no site da AL.
Bernardo exerceu a advocacia e foi procurador
concursado aposentado da Assembléia Legislativa. Foi
fundador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
em Pelotas e quando vereador presidiu a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).
Foi Professor de História, em São Lourenço do
Sul e em Pelotas. Comprometido com a cultura, reorganizou e presidiu o Clube de Cinema de Pelotas. No
Executivo, esteve à frente da Procuradoria Geral do
Município (PGM) e foi responsável pela redação do
2º Plano Diretor do Município. Elaborou projetos de
leis municipais de proteção ao patrimônio histórico e
cultural e de criação do Conselho de Controle do Patrimônio Ambiental.
Em 1982 foi eleito prefeito. Assumiu com a folha
de pagamentos atrasado em mais de seis meses. A
maior contribuição da administração foi a participação popular, considerada pioneira no Brasil. Deixou o
mandato para ser secretário estadual de Educação no
governo Pedro Simon (PMDB).
No Legislativo gaúcho, dedicou os mandatos à
democratização, à moralização e à eﬁciência da administração pública. De seu trabalho parlamentar e
discursos, nasceu o livro. A palavra como instrumento
de Justiça, organizado por Bernadete Flores Bestane
e lançado em abril deste ano.
Deputado estadual por três mandatos consecutivos, Bernardo reassumiu a prefeitura após 22 anos, em
2004. Renunciou em fevereiro de 2005 por causa do
diagnóstico da doença progressiva e degenerativa.
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Para tanto gostaria que esse voto de pesar fosse
para Rua Pelotas, 280 – Floresta Porto Alegre/RS CEP:
90220-110 Fone: (51) 3221-4444 Fax: (51) 3020-2323
– Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. nº 288/2010-GSRT
Brasília, 7 de junho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para as devidas
providências, que declinei de participar da Reunião do
Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai,
que ocorre nos dias 7 e 8 de junho de 2010, conforme
havia requerido autorização em Plenário.
Respeitosamente, – Senador Romeu Tuma.
OF. GLPMDB nº 86/2010
Brasília, 17 de junho de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Almeida Lima, para
ocupar 1ª vaga de Vice-Líder do Bloco da Maioria.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Presidência recebeu do Senhor Presidente da República a Mensagem n° 55, de 2010-CN (nº 308, de
2010, na origem), encaminhando o seguinte projeto
de lei do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O Projeto de Lei n° 21, de 2010–CN, vai 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 do projeto:
Leitura: 17-6-2010
até 22/6 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 30/6 prazo para apresentação de emendas;
até 5/7 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 2/8 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 18 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Vamos à lista de oradores inscritos.
Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Mário Couto, por permuta com o Senador José Nery.
Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra por
dez minutos. (Pausa.)
Vou me inscrever para uma comunicação urgente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente quero agradecer
ao Senador José Nery, que me concedeu o direito de
falar no início desta sessão.
Meu caro Presidente Romeu Tuma, hoje farei um
pronunciamento e vou me referir à Ilha do Marajó.
Faça V. Exª uma reﬂexão. No meu Pará, no meu
querido Estado do Pará, cidades próximas à Capital
e a própria Capital vivem momentos terríveis, com
assaltos, com violências. Falta saúde de boa e até
de má qualidade. Não se tem acesso à saúde, não
se tem acesso aos hospitais. Em muitos hospitais do
interior e até da própria Capital, não há médico. Belém e o Estado do Pará inteiro sofrem uma violência
terrível. A educação, que já mostrei aqui, vai de mal a
pior. Mostrei bebedouros de escolas públicas estaduais
que talvez fossem condenados por toda a humanidade. Talvez, não: teriam de ser condenados. Senador
Tuma, mostrei aqui panelas servindo de bebedouros.
Mostrei aqui alunos de nove, dez anos servindo-se de
água nas escolas por meio de torneiras, chupando as
torneiras. Faça uma ideia.
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O meu querido Marajó está tão distante da Capital. Senador Romeu Tuma, com o que vou mostrar hoje
aqui, tenho certeza de que V. Exª, pela sensibilidade
que já vi que V. Exª tem, vai ﬁcar chocado. O Marajó
de hoje é quase igual ao Marajó de 60 anos atrás. E
eu que lá nasci numa pequena cidade chamada Salvaterra, terra que amo muito, me criei e depois vim para
a Capital, Senador Tuma.
Meu primeiro emprego foi meu pai que me deu
aos seis anos de idade, há 58 anos. Ele me deu um
carrinho de mão para que eu pudesse vender bananas
nas ruas da minha cidade. Fiz com a mesma dignidade que faço hoje na minha proﬁssão de Senador da
República. A distância da minha terra para a Capital é
grande. Naquela época, há 58 anos, só poderia eu ir
de barco à vela, e durava 8, 12, 16 horas de viagem,
dependendo do vento. A Baía do Marajó, tão famosa
Baía do Marajó, pelas suas ondas... E eu ﬁz muitas
dessas viagens, ajudando o meu pobre pai.
Quase que nada mudou de lá para cá. As autoridades esquecem o Marajó. Se no Pará inteiro não
há educação, se no Pará inteiro não há saúde, se no
Pará inteiro sobra violência, nesse Estado maravilhoso, nesse Estado cheio de minério, nesse Estado rico,
malgovernado, no Marajó, a coisa é bem pior.
No Marajó, o abandono é geral, meu nobre Presidente. Se a Governadora do Pará tem como slogan
principal do seu governo “Pará, Terra de Direitos”, ô
Governadora, não dá para acreditar que V. Exª pensa
que o Pará é terra de direitos. Quem tem direitos nesse Estado, minha nobre Governadora? Quem goza
de direito nesse Estado, minha nobre Governadora?
Eu acho que só V. Exª. Nenhum outro paraense tem
direito aos seus direitos, minha nobre Governadora.
E um dos principais deles é o direito de ir e vir, de andar nas ruas. Pergunte a um paraense, Governadora,
qual dos paraenses ainda não foi assaltado no meio
da rua. Pergunte a quem mora no interior se aquele
cidadão que tramita nas ruas, que anda nas ruas, nas
caminhadas para os seus trabalhos, se eles andam
com segurança. Eles andam com pavor, minha nobre
Governadora!
O Marajó é uma terra sem direitos. Há prefeitos
no Marajó que ainda superam essa intranquilidade,
que ainda trabalham pela sua população, que ainda
respeitam a sua população, que ainda, mesmo não
sendo atividade nem atribuição das prefeituras, tentam
preencher aquilo que o Estado não faz, aquilo que é
dever do Governo estadual fazer e não faz: a condução de crianças para as escolas, por exemplo, pois o
Governo não dá transporte; a saúde, a educação, a
segurança. Os próprios prefeitos fazem.
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E dou exemplos. Vou dar um exemplo aqui de
um bom Prefeito do Marajó; o Prefeito de uma cidade
bem no centro do Marajó, chamada Anajás. Esse prefeito é bom. Esse prefeito é sério. Conheço todos. Eu
ando muito, Senador. Quando aqui não estou, estou
andando. Ando o Estado do Pará inteiro. Faço, uma vez
por ano, uma visita a quase 143 municípios daquele
grande Estado. As distâncias são enormes.
Mas, infelizmente, temos maus prefeitos. Cito o
exemplo da minha terra. O Prefeito da minha terra, Salvaterra, corrupto, armou uma quadrilha de corrupção
com os seus parentes. A cidade arrasada, a cidade
maltratada, as obras que começaram não terminaram
no seu Governo.
Ora, Senador, lembro do episódio: alguém pobre
sai da sua residência com fome, bate na casa desse
Prefeito, e lá aparecem seus parentes para receber
esse rapaz. Senador Tuma, quatro bandidos! Tenho
até o nome deles aqui e quero que o Brasil todo saiba.
Pegaram esse rapaz porque lá ia pedir comida ou algo
que se chama de esmola. Esse rapaz, Senador Tuma,
foi agredido violentamente pelos quatro parentes do
Prefeito, só porque bateu na porta do Prefeito de Salvaterra, chamado Juca, para pedir esmola. Maltratado,
agrediram com muita violência o rapaz. Depois o colocaram na mala de um carro e mandaram deixar na
porta da delegacia. Conclusão: o rapaz ﬁcou paralítico.
Anda em cadeira de rodas, tentou, por várias vezes,
o suicídio. Olhem como o Marajó – estou dando um
exemplo, Nação brasileira! – é uma terra sem lei, sem
direitos. Esse rapaz já tentou suicídio porque era um
jovem trabalhador que mantinha a sua família com a
força do seu trabalho, com a dignidade do seu trabalho! Ele foi mutilado por quatro parentes do Prefeito
quando ali foi pedir apenas uma esmola.
Justiça do meu Estado! Justiça do Marajó! Justiça
da minha terra natal!
Mostrei aqui outro dia, e vou fazer isso doa a
quem doer. É minha obrigação, é meu dever! Denunciei outro dia o Prefeito de Canaã dos Carajás. Maldito o Prefeito daquela terra! Os prefeitos precisam ser
denunciados! Outros precisam ser elogiados! Muitos
pleiteiam os cargos com a intenção de ﬁcarem ricos,
como estão ricos os parentes do Prefeito de Salvaterra. Ele próprio, Jessé Lemos de Araújo, Jasiel Gomes
Araújo, Sileno Lima de Oliveira e Lenildo Bruno dos
Prazeres França são os bárbaros que ﬁzeram com
que um rapaz de 24 anos ﬁcasse paralítico, e hoje, a
todo momento, tenta a morte. Esses quatro rapazes,
parentes do Prefeito municipal, por consequência protegidos pelo Prefeito, como estão todos bem de vida,
como estão todos cheios de dinheiro, tirados do povo
daquela terra, nada acontece com eles.
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Não foi ontem. Isso já tem de acontecido alguns
meses, talvez um ano, e nada aconteceu até agora com
esses quatro assassinos, com esses quatro bandidos,
com esses quatro covardes que deveriam estar na cadeia, que deveriam ser apenados por esse crime. O
próprio Prefeito deveria estar atrás das grades, porque
rouba o dinheiro público, porque não aplica o dinheiro
público a favor da população daquela terra.
Poderiam perguntar os meus irmãos paraenses:
“Por que o Mário Couto achou de falar hoje do seu
Marajó?” Tem muita coisa que não podemos deixar de
falar, meus queridos irmãos paraenses! O Marajó está
sendo agredido! O Marajó está sendo abandonado! O
Marajó está sendo esquecido há três anos!
Há três anos, venho denunciando a barbaridade
que fazem com as crianças do Marajó, com as meninas e os meninos do Marajó! E nenhuma providência
é tomada. Denunciei aqui, por várias vezes, Pará, por
várias vezes, o uso e o abuso das crianças de oito,
nove, dez anos na Ilha do Marajó.
O SBT mostrou isso há quinze dias! Eu não pude,
naquele momento, fazer repercutir desta tribuna aquele
programa, porque eu estava envolvido com a situação
dos aposentados deste País.
Roberto Cabrini mostrou, no Conexão Repórter,
aquilo que doeu em cada brasileiro, a situação daquelas
meninas. Triste, Brasil, o abandono do Marajó! Triste,
Senador Eduardo Azeredo. Crianças de oito anos de
idade levadas pela própria mãe, Senador! Será que
existe isso no mundo? Será que, em alguma cidade
neste mundo afora, há situações iguais a esta, Brasil?
Crianças de oito anos de idade deixam as suas bonecas na rede – e não estou mostrando aqui as fotos
hoje porque o repórter Roberto Cabrini mostrou a todo
o Brasil –, deixam as suas bonecas na rede para ir entregar o seu sexo a troco de tripa de boi! Tripa de boi!
O repórter mostrou! O Brasil inteiro viu aquele monstro
daquele sujeito, tirando moedas do bolso para dar à
menina, colocando no saco comida podre para dar à
menina! Perguntaram à mãe se ela sabia e por que ela
deixava acontecer aquilo, meu Senador Romeu Tuma!
A mãe explicou que era pobre, não tinha dinheiro, não
tinha comida em casa e incentivava, mandava. Eu já
falei isso antes de a reportagem vir à tona, Senador.
Eu já denunciei aqui antes de a reportagem vir à tona,
Senador! Eu já falei aqui!
Eu pergunto a V. Exª, uma das maiores competências policiais deste País – e o demonstrou na sua
prática: quem são os responsáveis por isso?
E quero elogiar o Arcebispo do Marajó, Dom Luís
Azcona. Quero deixar a ele um voto de louvor, meu
Presidente, a esse bispo, um homem de uma sensibilidade enorme, um homem trabalhador, um homem
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que sofre ao ver o Marajó sofrendo, ao ver o Marajó
abandonado, ao ver o Marajó desprezado! Ele luta tanto contra isso! Ele luta tanto contra a miséria! Ele luta
tanto contra esses abusos! E vem falando há anos, e
nada, absolutamente nada! Outro dia, telefonei para o
bispo e perguntei a ele: “Meu prezado amigo, que providências foram tomadas em relação a essas meninas?”
Ele me respondeu: “Absolutamente nenhuma!”
Eu lhe pergunto: quem são os responsáveis por
isso?
Ô Brasil, quem são os responsáveis por isso?
Digam-me! Quem deveria ser penalizado por isso,
Brasil? Quem aceita ver uma cena de uma irmãzinha
brasileira de 8 anos entregando o seu sexo por moedinhas de um real, por comida podre, por tripa de boi,
e não toma nenhuma providência? Há anos, Brasil! Eu
não estou falando que foi uma vez. Há três anos que
eu denuncio desta tribuna, Brasil, e nada é feito!
E o Presidente Lula ainda diz que, neste País,
não tem miséria; que, neste País, ninguém passa fome,
que o Bolsa Família resolveu tudo. A esmola do Bolsa
Família contribui com alguma coisa, mas não mata a
fome de ninguém durante o mês.
Pará, terra de direitos, Governadora Ana Júlia! V.
Exª vai sair do Governo. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que os paraenses não a querem mais! Os paraenses cansaram de sofrer; os paraenses não aceitam
mais as suas mentiras.
Senador Tuma, é incrível a capacidade de mentir
da Governadora Ana Júlia Carepa. Eu nunca vi alguém
com tanta capacidade artística para mentir como a
Governadora do Pará.
Outro dia, liguei a televisão – lá em Belém – e
lá estava a propaganda do Governo Ana Júlia Carepa. Como nada tinha para oferecer, como nada tinha
para dizer, ela então começa a dizer que no próximo
governo ela vai fazer, que no próximo governo ela vai
melhorar. Descaradamente, diz que vai plantar e que
está plantando na Amazônia 2 bilhões de árvores.
Ana Júlia Carepa, me diga pelo menos onde estão os viveiros, as mudas desses dois bilhões de árvores que você está plantando! É o poder de mentira
que jamais vi na minha vida. E a população do Estado
sofrendo na mão dos bandidos. As meninas do Marajó, as irmãzinhas brasileiras sendo massacradas por
vinténs, e V. Exª não toma nenhuma providência. Aliás, acho que V. Exª não tem moral nem com a Polícia
do Pará, para mandar alguém acabar com aquilo. V.
Exª talvez não tenha moral para mandar um policial
acabar com aquilo, porque o policial paraense é muito
mal pago; o policial brasileiro, de um modo geral; mas
o policial paraense é um dos mais mal pagos deste
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País, e é uma das causas de o Pará ser o Estado mais
violento do Brasil.
Nós temos, sim, meu Presidente, nós temos de
pensar aqui, cada um Senador deste Senado Federal
tem o dever de mostrar à Nação brasileira que os policiais brasileiros têm de ser mais bem remunerados,
para proteger a nossa população. Por quê? Eu pergunto ao Brasil: por que o Distrito Federal paga mais
de cinco mil reais para um policial, e o Estado do Pará
não chega a mil reais? Por que o direito dos policiais
do Distrito Federal é maior que o do Pará? Por que a
diferença ou qual a diferença que existe entre um policial do Pará e um policial do Distrito Federal? O policial do Pará não tem nenhuma motivação para sair às
ruas, enfrentando a bandidagem que se encontra no
meu Estado. Ele não vai trocar a vida pelo salário de
pouco mais de mil reais. Já o do Distrito Federal ganha mais de cinco mil. Ele está motivado a ir às ruas
combater a bandidagem.
Nós temos que aprovar aqui, Senador Romeu
Tuma, imediatamente, a uniﬁcação dos salários dos policiais em todo o Brasil. A PEC 300 tem que ser aprovada
com urgência neste plenário, para que a igualdade de
salários seja estabelecida em todo o território nacional.
Não tem por que existir diferença, entre Estados, no
pagamento de um policial militar.
Senador Romeu Tuma, desço desta tribuna mais
uma vez encaminhando ao Ministério Público do meu
Estado – tão operoso Ministério Público do meu Estado
–, pedindo providências pela quarta vez ao Ministério
Público Estadual no sentido de que possa intimar a Governadora do meu Estado, determinar à Governadora
do meu Estado – porque, a pedido, ela não faz! Não
sei se por negligência ou por incompetência! Acredito
que sejam as duas coisas ao mesmo tempo: incompetência e negligência!
Governadora Ana Júlia Carepa, pense numa menina de oito anos de idade, Governadora, sendo obrigada
a fazer sexo, Governadora, em troca de uma moeda!
Em troca de restos de tripa de boi, Governadora! Há
três anos, denuncio aqui, e a senhora não faz nada,
Governadora! O bispo da minha terra já pediu à senhora que, pelo amor de Deus, não deixe mais acontecer
isso, Governadora! Os programas de televisão estão
mostrando, Governadora! Isso é ruim para o nosso
Estado! Isso diminui o nosso Estado! Um Estado rico,
de pessoas trabalhadoras, de pessoas sensíveis, de
pessoas honestas! Um dos mais belos Estados desta
Nação, entregando as suas ﬁlhinhas na mão de bandidos para serem usadas, Governadora! E a senhora
não toma nenhuma providência!
Apelo, ﬁnalmente, ao Ministério Público do meu
Estado, tão operoso, para que determine a essa in-
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competente Governadora que acabe, de uma vez por
todas, com aquelas cenas que deprimem e humilham
o meu Estado!
Governadora, talvez seja porque V. Exª não tenha uma ﬁlha de oito anos de idade na pobreza; talvez
por isso a sua consciência não doa. Talvez por isto V.
Exª não toma nenhuma providência: por falta de amor,
por falta de capacidade, por ser negligente, por não
estar nem aí para nada, por abandonar o Estado, por
não ter respeito pelo seu povo, por deixar os paraenses tombarem todos os dias mortos por violência nas
ruas, por não dar saúde à população, por deixar a coisa mais nobre de uma Nação e de um Estado, que é
a educação, abandonada.
Não pense na ideia, Governadora, não tenha a
coragem, Governadora, de querer voltar a governar
esse Estado. Abandone, Governadora! A população
está revoltada com V. Exª. Por onde eu ando, Governadora, por onde eu ando, o paraense reclama, o paraense clama. O paraense não aguenta, o paraense
nunca teve um Governo tão medíocre, nunca teve um
Governo tão insensato.
E eu estou aqui para isso. Sei que a senhora não
gosta de mim porque estou aqui na tribuna sempre a
reclamar, sempre a defender o meu Estado, sempre
a defender o meu País, sempre a lutar por aqueles
que precisam da minha voz. Não deixarei de fazêlo, Governadora. Não será sua raiva contra a minha
pessoa que vai determinar que esta voz pare de lutar
pelo meu Estado. Eu não faço isso contra a senhora.
Absolutamente, não! Eu não faço isso a meu favor.
Absolutamente, não! Faço isso em favor das pessoas
que estão sofrendo no Estado do Pará. É a favor delas,
Governadora. É a favor dessas pessoas que eu luto.
Não é favor de mim nem da senhora. É a favor delas,
dessas pessoas que estão sofrendo no dia a dia, que
estão sofrendo com as suas famílias, que entregam as
suas meninas – as nossas irmãs de oito anos – para
serem servidas aos bandidos. É por essas que eu luto,
Governadora. E a senhora não! A senhora nem dá bola
para tudo isso.
Muito obrigado, meu Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Com todo
o prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Mário Couto, não vou comentar todo o
pronunciamento de V. Exª, mas quero apenas registrar
algo que eu e o Senador Augusto Botelho vimos aqui
ontem. Aliás, V. Exª havia sido convidado. O Senador
José Nery tomou a iniciativa de promover aqui no Salão Branco do Senado Federal, junto à chapelaria,
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uma exposição de extraordinária qualidade feita por
pessoas de Aquatetetuba.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Abaetetuba.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pode
corrigir-me, porque...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Abaetetuba.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Abaetetuba. V. Exª conhece muito melhor do que eu. É a
cidade natal dele – salvo engano. Aliás, ele nasceu no
Ceará, mas é de Abaetetuba. Todos ﬁcamos muito bem
impressionados com a qualidade excepcional da exposição feita por artesãos desse Município e que tem
tido o apoio tanto da Prefeita, que aqui esteve, quanto da Governadora Ana Júlia. Quero ressaltar que ela
inclusive usou da palavra e mencionou os Senadores
do Pará, bem como ressaltou o quanto que iniciativas
daquela natureza têm proporcionado oportunidades
de trabalho, com enorme criatividade. Quero aqui registrar esse fato para todas as pessoas que desejam
ver trabalhos de excepcional qualidade, tão bonitos. Há
animais típicos da ﬂoresta amazônica no Pará feitos
de isopor; barcos típicos de toda a região do Pará, de
todos os modelos, os mais diversos; e elementos da
selva ali colocados em formas artesanais, de maneira
muito bela. Fiquei contente e feliz de ver o apoio da
Governadora Ana Júlia Carepa, bem como da Prefeita,
de cujo nome completo não me vou recordar – se V.
Exª porventura souber, peço que me ajude. Mas quero
registrar que houve aí uma iniciativa muito positiva de
proporcionar trabalhos de natureza educativa e culturalmente relevantes. E, para quem ainda quiser conhecer essa exposição tão bela, ﬁcarão ali os artesanatos
por uma semana. Poderão, inclusive, ser comprados,
contribuindo para a economia daquele Município. É
apenas o registro que gostaria de fazer.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verdade,
Senador! Eu aqui agradeço a gentileza de V. Exª em
divulgar tão bela exposição que foi feita ontem aqui
pela Prefeita da cidade de Abaetetuba, pelo Senador
José Nery – aliás, acho que em colaboração com a
Governadora Ana Júlia Carepa.
Eu já vi a Governadora Ana Júlia Carepa aqui,
no Senado, por várias vezes, exatamente nessas feiras. Eu a vi uma vez na Feira da Cultura aqui, onde
inclusive dançou o carimbó. E dança muito bem o carimbó, Senador Suplicy! A Governadora deu um show
de carimbó, exatamente no dia em que uma menina
estava sendo desumanamente cruciﬁcada dentro de
uma cadeia, na mesma cidade, a cidade de Abaetetuba. Podiam ter feito também – eu fui lá, ontem, ver
se havia sido feito – esta cena de buriti: uma menina
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presa numa cadeia, e os policiais violentando a menina de 12 anos de idade. Caso semelhante aos que
acabei de mencionar agora.
Eu queria ver a Governadora numa exposição,
meu nobre Senador - e eu ia inclusive usar o microfone
para elogiá-la; desculpe-me por estar desabafando –,
eu queria ver a Governadora do meu Estado numa feira
em que ela mostrasse o que ela ia fazer para combater a criminalidade no meu Estado. Aí eu ia aplaudir a
Governadora. Mas chegar em feiras, como eu vi com
os meus próprios olhos, Senador Eduardo Azeredo,
não tem nada que ver com a cidade de Abaetetuba.
Mas eu vi a Governadora exatamente no dia em que
torturavam aquela criança. Ela não perde uma feira!
Não perde uma feira! Seria ruim se se dissesse que a
Ana Júlia não estava na feira de ontem. Não perde uma
feira! E, na feira em que dá para ela dançar, ela dança.
E dança bem. Não tenho nada que ver com a dança
dela, é uma questão particular. Quero é parabenizála. Mas só há um meio de parabenizar a Governadora:
pela dança dela. Pelo resto, tenho que lamentar. Agora,
como dançarina, Ana Júlia Carepa, vou dizer, minha
nota é dez para ti.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, por ordem de inscrição, o
Senador Romeu Tuma, do Estado de São Paulo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB –SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs.
Senadores, Senador Mário Couto, ouvi com atenção
o seu pronunciamento. Eu só queria chamar a atenção de V. Exª pela angústia profunda que senti como
ex-policial, presidindo esta Mesa, com as palavras de
V. Exª.
Realmente Abaetetuba fez a exposição. E sou
testemunha de que V. Exª lá esteve – eu conversei
com V. Exª – e que apenas não ﬁcou na cerimônia do
corte da ﬁta, mas V. Exª lá esteve. Conversou com os
artesãos e com todos nós, comigo inclusive. Sou testemunha de que V. Exª esteve presente.
Abaetetuba. A memória leva ao fato de colocarem uma menina, alegando que não tinha lugar, uma
menor dentro de um presídio onde só havia homens.
Esse sofrimento, provavelmente, todos levaremos nas
nossas amargas vivências políticas.
V. Exª falou do Salvaterra, e eu me assustei quando V. Exª disse da violência praticada contra um jovem
que foi pedir um prato de comida ou uma esmola. Fi-
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cou paraplégico, e nenhuma providência de ordem
legal foi tomada.
Então, deveria ser “Salva-alma” do prefeito. Temos que orar para a consciência dele, para que salve
pelo menos a alma, porque a terra dele não pode salvar mais em razão do sangue que ele derramou sobre
ela, conforme o discurso de V. Exª, que ouvi com muita
tristeza, muita amargura. E a mim, como policial que
sou, V. Exª pergunta onde está a Justiça. E eu também
pergunto isso. E vamos cobrar do Ministério Público,
da Polícia de Salvaterra, no Pará, as providências que
foram tomadas. Peço a V. Exª que providencie o requerimento para que eu assine com V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quero um segundo apenas para agradecer, Senador Tuma. Agradecer sua postura, sua dignidade, seu caráter. Conheci
V. Exª quando eu era Deputado Estadual; V. Exª era
Comandante da Polícia Federal. Eu lhe admirava tanto que, no elevador onde nós descemos, ﬁz questão
de abraçá-lo, porque V. Exª fez um grande trabalho à
frente daquela conceituada Polícia.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quero agradecer as referências ao meu pronunciamento e a gentileza de V. Exª em aﬁrmar que nós vamos, unidos,
pedir providências para que se faça justiça naquela
terra onde eu nasci, minha terra querida que eu amo e
que não esqueço até hoje, mas sempre sofrida. Muito
obrigado, Senador.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Não somente
providência de ordem legal, mas também indenização
para o jovem, para que ele possa sobreviver, visto que
ﬁcou impossibilitado de trabalhar. Então, V. Exª tem coragem e traz ao conhecimento público algo grave.
E outra coisa que V. Exª... Desculpa-me ter anotado seu discurso, mas o caso do bispo de Marajó.
Nós tivemos conhecimento – e a CPI da Pedoﬁlia lá
esteve – em razão da corajosa denúncia do bispo. E
agora V. Exª traz a notícia de que nenhuma providência
foi tomada. Está registrado que a CPI da Pedoﬁlia vai
indicar esses elementos que praticaram o ato de pedoﬁlia e, sem dúvida, alguma, continuará a pressionar
para que realmente providências sejam tomadas, não
contra um doente, mas contra um canalha que abusa
de menores por prazer pessoal.
Então, cumprimento V.Exª, Senador Mário Couto.
Vamos continuar lutando, porque um grito só poderá não
chegar aos ouvidos dos responsáveis, mas, se todos
nós ﬁzermos o mesmo, sem dúvida, conseguiremos
vencer a criminalidade, que traz tanta amargura para
várias famílias em todo o País.
V. Exª traz a da sua terra.
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Temos que orar para salvar a alma dos sem-terra,
lá em Salvaterra, porque infelizmente sujou-se de sangue o sagrado Município a que V. Exª se referiu.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mais uma vez,
quero agradecer a postura de V. Exª e dizer que ﬁquei
conhecendo a sensibilidade do seu coração em uma
sessão. Por volta de uma hora da madrugada, quando
desci da tribuna, acabara de fazer o meu pronunciamento com referência aos velhinhos deste País, olhei
para V. Exª e V. Exª chorava. Era uma hora da madrugada. V. Exª, comigo, com o Senador Paulo Paim e
com outros Senadores, chorava por ver a angústia de
cada um dos Senadores que usava da tribuna e por
sentir na pele, naquele momento, por tudo que falávamos, como vivem os velhos neste País. V. Exª é um
homem sensível e acaba, mais uma vez, de provar a
sua sensibilidade, estendendo a mão à minha pessoa
para essa luta. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado a
V.Exª. Nós temos alma, temos coração. Podemos chorar pelo sofrimento dos outros, mas temos nas mãos a
coragem e na cabeça a inteligência para lutar contra
as injustiças que se praticam neste País. Somos aliados nisso: Eduardo Azeredo, Suplicy, Augusto Botelho. Todos nós, sentados nessas cadeiras hoje, aqui
presentes, não deixaremos de, nesta noite, orar para
podermos vencer a indignidade com que são tratados
alguns brasileiros.
Senador Eduardo Azeredo, eu queria cumprimentar V.Exª pela reunião da Comissão Mista de Fiscalização, do Setor de Inteligência, por dignamente
manter o convite ao Dr. Onésimo, que estava para ser
contratado para fazer um trabalho em benefício das lideranças do PT na coordenação de campanha. Houve
um apelo, mas V.Exª se recusou a extinguir o convite.
O Dr. Onésimo aqui esteve presente esta manhã e fez
seu depoimento – não falarei sobre ele porque, como
foi aberto, todos os Senadores poderão dele tomar
conhecimento pelas notas taquigráﬁcas. Cumprimento V.Exª pela dignidade com que conduziu a reunião,
pela liberdade que deu a todos os Srs. Senadores e ao
próprio Onésimo. Tanto o PT quanto o PSDB e outros
Partidos, nós mesmos tivemos oportunidade de, com
toda liberdade, conversar a respeito do assunto.
Cumprimento V. Exª e espero que, na Presidência,
V. Exª continue atuante – pelo valor que representa a
Abin, que é um órgão importantíssimo para o Governo
Federal – ao tomar suas decisões. E a Comissão de
Fiscalização... Foi um artigo, Senador Augusto Botelho,
Presidente querido, que eu coloquei quando veio da
Câmara para cá, porque achava importante que uma
atividade de inteligência fosse ﬁscalizada pelo Poder
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Legislativo. Então, foi formada a Comissão Mista de
Lideranças, maiorias e minorias nesta Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr.
Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pois não,
pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Há
pouco mencionei a prefeita de Abaetetuba e queria recordar o nome dela até para a transcrição devida nas
notas taquigráﬁcas – V. Exª esteve presente quando
ela veio ontem. É a prefeita Francinete Maria Rodrigues Carvalho, de Abaetetuba. Eu queria aproveitar a
oportunidade, mais uma vez, para convidar todas as
pessoas para ver aquela tão bela exposição. Obrigado, Senador.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu queria
me juntar a V. Exª na homenagem à prefeita e dizer
que comprei um barco e que eles vão me entregar ao
ﬁnal da exposição.
É interessante a gente explicar que é feito de uma
palmeira, da família do buriti – não é, Senador Augusto,
V. Exª que conhece bem? Ela é leve, deve ser difícil
trabalhar com ela, vi um artesão. Nossas homenagens
àqueles que fazem parte dessa exposição que tanto
digniﬁca o Pará e a Região Amazônica.
Eu trouxe aqui também um caso gravíssimo. Vou
ser rápido, não vou lê-lo todo. Trata-se do indiciamento
do tal lavrador de Pinheiro, cidade do Maranhão, que
foi indiciado por sete crimes. Violentou e estuprou duas
ﬁlhas e duas netas, todas do mesmo sangue. Ele estuprou as ﬁlhas e teve ﬁlhas com essas ﬁlhas, duas
meninas que ele também violentou, como pedóﬁlo,
como um canalha que não merece nenhum respeito.
Sei que a juíza está pedindo os DNAs para, realmente, completar o inquérito. E, sem dúvida nenhuma, a
nossa expectativa é que a condenação o faça mofar
dentro da cadeia, porque não merece viver no meio
da sociedade. E não há a desculpa de dizer que a ﬁlha
o atormentava com provocações. Seria um absurdo
aceitar uma teoria de defesa desse tipo.
Eu queria também cumprimentar o Presidente
Lula pela sanção da lei da tornozeleira eletrônica. Há
mais ou menos cinco anos aqui estive, quando alguns presos deixavam a cadeia e desapareciam, não
retornando, quando tinham um benefício qualquer de
Natal ou visitação à família, algumas vantagens que
a lei permite. E ela se tornou uma necessidade maior
com o caso de Luziânia, em Goiás, onde um marginal
condenado saiu da cadeia porque tinha um “bom comportamento”. Eu nunca vi bandido ter mal comportamento na cadeia. Só aqueles que se matam entre si.
Aí se apresenta, realmente, uma prática de crime. Mas
a maioria ﬁca quietinha ali, tenta ganhar a simpatia da
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diretoria e dos seus companheiros. Ele saiu e, uma
semana depois, assassinou um garoto pela prática de
pedoﬁlia e mais cinco de que nós temos conhecimento,
seis. Parece-me que mais um corpo foi encontrado no
mesmo local onde ele abandonou as crianças que ele
violentou e assassinou. De forma que essa tornozoleira
tem uma importância muito grande.
Eu trouxe a esta tribuna a tornozeleira, que foi
emprestada por uma pessoa da polícia americana. E o
uso dela tem tido um bom resultado para acompanhar
aqueles que recebem o benefício. Eles são realmente
ﬁscalizados por meio de satélite.
Na primeira vez que apresentamos o projeto,
houve reclamação de que quebraria a dignidade da
pessoa humana, o que é um absurdo. A tornozoleira
não precisa ﬁcar exposta. Ela ﬁca sob a calça, sob a
camisa. Então, é uma necessidade porque o preso não
respeita os benefícios que lhe são concedidos por lei.
Então, é obrigação da justiça acompanhá-las, porque
não há pessoal suﬁciente para ﬁscalizar um preso que
goza de um benefício. Então, a pulseira eletrônica ou
a tornozoleira eletrônica, sem dúvida nenhuma, vai ter
uma eﬁciência grande para acompanhar os presos que
recebem o benefício.
Agradeço a V. Exª, Presidente, pela amabilidade
em permitir que eu trouxesse esses assuntos.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Senador Tuma, se a tornozeleira já tivesse sido
implantada, nós não teríamos perdido aqueles jovens
que morreram aqui pertinho de Brasília.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É verdade,
em Luziânia. V. Exª tem toda razão. Cumprimento V.
Exª pelo raciocínio correto que faz.
Agradeço a V. Exª por permitir que eu usasse
do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, as notícias dos jornais de hoje trazem a
informação de que a candidata do governo à Presidência, quero crer que padecendo de algum tipo de
desinformação, aﬁrmou que lei aprovada durante o governo do PSDB impediu que fossem criadas centenas
de escolas no País.
Ora, todos sabemos que isso não é verdade. O
governo do PSDB, ao contrário, deu importante passo à frente, ampliando fortemente o número de alunos
matriculados no Ensino Fundamental, o programa Todos na Escola.
De acordo com o monitoramento global efetuado pela Unesco, durante os anos de 2001 e 2002, o
número de matrículas no Brasil cresceu, deixando o
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País, naquela altura, na 37ª posição, ou seja, entre as
41 nações que ﬁguram no primeiro time educacional
entre as 127 que são monitoradas pela instituição.
Agora, infelizmente, os dados do mesmo monitoramento global, em 2010, mostram o Brasil na 88ª
posição, sendo que em 2008 estava na 80ª.
Portanto, está caindo. Nós já estivemos na 37,
passando para a 80ª; agora, 88ª. São oitenta e sete
países em posição melhor que a nossa.
O documento revela que o país tem o maior número de crianças sem acesso à escola na região do
Caribe e América Latina. No comparativo mundial, o
Brasil é hoje a 12ª Nação com população infantil, em
idade escolar, não atendida.
Outro dado aponta que a taxa brasileira de repetência, no ensino fundamental, é ainda bem superior à
média dos demais países da região: 19% de repetência
contra 4%, que é a média.
Nobres colegas, mais uma vez, o Governo e sua
candidata inventam histórias sobre a gestão do meu
partido na busca de comparações. Nós não tememos
essas comparações. Posso aﬁrmar que o PSDB e seus
governos estaduais e Federal sempre deram prioridade efetiva à educação.
Em Minas Gerais, por exemplo, quando fui Governador, os investimentos desse setor, setor de educação, foram de 46% da arrecadação, 44%, 45%, e,
novamente 44%, em 1995, 1996, 1997 e 1998. Portanto, uma média de 45% de tudo que se arrecadava
foi aplicado na educação.
Eu não tenho realmente conhecimento de que
um percentual tão grande tenha sido alcançado em
nenhuma outra unidade estadual do Brasil, de que
nenhum Estado tenha investido 45% na educação,
como ﬁzemos naquele período, buscando exatamente
maior inclusão de alunos, buscando pagar salários mais
adequados, buscando o treinamento e a qualiﬁcação
dos professores, programas importantes que ﬁzemos
naquele período exatamente de criação de bibliotecas,
de informatização. Isso tudo evidentemente resultou
numa melhoria da qualidade da educação do Estado,
que teve avaliação da melhor posição entre todos os
Estados brasileiros.
A lei, na verdade, exige que os Estados invistam
em educação 25% de suas receitas. Nós investimos
em Minas 45%.
Portanto, não é ﬁcar buscando o passado, mas
lembrando o passado para mostrar a importância da
prioridade efetiva para a educação. E a educação, como
todos sabem, está na origem de tudo. Quando se comenta, por exemplo, questão de corrupção no País, a
origem está exatamente numa educação deﬁciente.

560

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ainda esta semana, eu viajava com o Governador de Minas, Antonio Anastasia, que me falava da
tristeza em ver que aeroportos que tiveram iluminação
instalada para voos noturnos, na maioria das vezes,
Senador Augusto Botelho, para atendimento de saúde
de emergência, têm tido as instalações roubadas. Os
ﬁos, as lâmpadas são roubados. O Governo instala.
São aeroportos evidentemente em locais mais ermos,
o que diﬁculta a ﬁscalização.
Roubam-se até lâmpadas de aeroporto. O mesmo
acontece com tampa de bueiro. Então, esse processo
tem que ser estancado exatamente com a educação,
com a prioridade efetiva à educação, com respeito inclusive às autoridades, com respeito às instituições e
evidentemente o processo de punição a quem transgredir essas linhas.
Este é um problema que realmente aﬂige muito:
ter a noção correta do que é cidadania, a noção correta do que é comportamento em sociedade, do que
é viver coletivamente, do que é viver especialmente
nas áreas urbanas.
Senador Botelho, eu já tive oportunidade de lembrar aqui que, numa viagem que ﬁzemos à Guiana
Francesa, chamou-me a atenção uma frase que estava num local reservado para pessoas deﬁcientes
estacionarem seus carros. A frase era assim: se você
quer usar a minha vaga, leve também a minha deﬁciência. Isso mostra exatamente que essa transgressão,
infelizmente, não é só aqui no Brasil, não, pois em outros locais acontece o mesmo. Então, são pequenas
transgressões: estacionamento em local proibido, não
dar nota ﬁscal, o proﬁssional liberal perguntando se
quer recibo.
O caminho para termos a cidadania efetiva é,
evidentemente, um investimento maior na educação.
A educação é o principal pilar do desenvolvimento de
um país. Por isso, eu me orgulho muito de lembrar
que, em Minas Gerais, investimos quase o dobro do
que prevê a legislação, que era 25%.
Aliás, eu abro parêntese para informar aos colegas que estou apresentando proposta de emenda
constitucional para elevar o percentual de 25% para
30%. O percentual de 25% foi fundamental para que
o Brasil avançasse na educação, mas podemos, sim,
vincular um pouco mais, vincular 30%. Para que vincular 30%? Para acabarmos com o analfabetismo,
para termos uma qualidade na educação, para termos
educação infantil atendida e não ﬁcarmos, como está
aqui, como a décima segunda nação com população
infantil em idade escolar não atendida.
Portanto, estou apresentando essa emenda constitucional para a qual espero ter o apoio dos colegas
Senadores.
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Vamos voltar a essa aﬁrmação da candidata do
Governo, reincidente em aﬁrmações que não são verdadeiras, de que a educação foi prejudicada na gestão
do PSDB. Referia-se somente à modiﬁcação que foi
feita na Lei nº 9.649, de 1998, que, na verdade, dividiu
entre a União, Estados e Municípios a responsabilidade pela manutenção das escolas. Aliás, a lei dizia
que novas escolas técnicas deveriam ser criadas pela
União sempre em parceria com os Estados, o setor
produtivo ou entidades do terceiro setor. Para quê?
Para termos escolas técnicas vinculadas à cultura da
região, às necessidades da região.
Segundo o ex-Ministro da Educação Paulo Renato, “houve a descentralização através de parcerias
com Estados, Municípios e entidades comunitárias que
levaram à ampliação da rede do ensino proﬁssionalizante com a construção de um bom número de novas
escolas técnicas. Para tal, foram transferidos recursos
para os parceiros e esse processo de descentralização
levou a que o ensino das escolas técnicas estivesse
em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho local”. Portanto, era um ênfase em respeitar as
necessidades de mercado local fazendo parceria nas
escolas técnicas com os Estados, Municípios e entidades privadas.
Ainda de acordo com a explicação do nosso exMinistro Paulo Renato, o Presidente Lula, ao chegar
ao poder, federalizou essas escolas técnicas já em
funcionamento na sua grande maioria e passou a
apresentá-las como se tivessem sido criadas por seu
Governo.
Para ﬁcar na questão das escolas técnicas, vamos lembrar ainda que, em São Paulo, elas são, atualmente, 168, o dobro do número existente quando o
Governador José Serra assumiu o Governo, em 2007.
Portanto, quem fez pode ter credibilidade de aﬁrmar,
em sua campanha, que avançará mais.
As Fatecs, que são as Faculdades de Tecnologia,
eram nove quando Mário Covas assumiu, em 1995,
eram 26 após Geraldo Alckmin e serão mais de 50 no
ﬁnal deste ano.
Também em Minas Gerais, durante a gestão do
Governador Aécio Neves e agora, com o Governador
Antônio Anastasia, foram implantados 14 Centros Solidários de Educação Infantil, uma iniciativa do Serviço
Voluntário de Assistência Social – Servas, e do Governo.
Esses centros visam assegurar os direitos das crianças
de zero a seis anos, oferecendo cuidados em tempo
integral e em todas as áreas. Apesar de a educação
infantil ser responsabilidade, pela Lei de Diretrizes e
Bases, dos Municípios, os Estados podem, evidentemente, e devem apoiar e ter uma ação solidária, assim como o Governo Federal deve também participar
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desse esforço para que o ensino infantil realmente
esteja presente e não ﬁcar apenas aguardando que
os Municípios tomem essas providências.
Aécio e Anastasia também criaram o Poupança
Jovem, outro programa de educação em Minas. Como
o próprio nome diz, o programa visa garantir uma poupança de R$1.000,00 ao ano para alunos do ensino
médio da rede estadual. Trata-se de uma contrapartida
à permanência na escola e à participação do aluno na
vida comunitária.
Portanto, não venham o Governo e sua candidata, mais uma vez, com inverdades, com mentiras – eu,
mineiramente, costumo usar a expressão “não é verdade” em vez de falar “é mentira”, mas tem hora em
que é preciso falar “é mentira” –, na tentativa, a meu
ver, de fugir de um debate sério sobre a questão de
extrema importância.
O candidato José Serra disse que falássemos
uma verdade sobre eles toda vez que falassem uma
mentira sobre nós. E a verdade é que as estatísticas
mostram uma realidade bem diferente daquele exaltada
por aí. Ainda de acordo com o IBGE, 15,9% dos jovens
de 15 a 17 anos estavam fora da escola em 2008. No
mesmo ano, havia ainda, no Brasil, 14 milhões de analfabetos, o equivalente a cerca de 10% da população
de 15 anos ou mais. As taxas de evasão escolar e de
repetência, infelizmente, continuam altas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo e sua
candidata espalham inverdades sobre as gestões do
PSDB, na tentativa de fugir do debate , de fugir das
reais comparações que devem ser feitas. O PSDB se
orgulha de ter a educação como uma prioridade de fato,
como eu me orgulho, e os professores e as professoras de Minas são testemunhas desse esforço. Muitos
até, na época, não compreenderam nem valorizaram
devidamente. Passado o tempo, reconhecem hoje o
grande esforço que ﬁzemos na época destinando 45%
da arrecadação do Estado para a educação com resultados efetivos. O tempo passou e hoje, felizmente,
há esse reconhecimento. E não foi só o meu Governo,
em Minas, pois é assim também com o Governo do
PSDB em São Paulo, com o atual Governo do PSDB
de Minas, com o Governo Federal do PSDB, com o
projeto Todos na Escola.
É importante, portanto, que não tenhamos uma
fuga da realidade educacional do País. Essa realidade não é uma maravilha que às vezes é pregada.
Precisamos de mais atenção para a educação, para
a educação infantil, para a educação de adultos, para
exterminarmos o analfabetismo, para que o Brasil possa avançar mais.
É verdade, sim, que tivemos uma universalização
da educação, até porque diminuiu a taxa de fertilidade
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no Brasil, a taxa de nascimentos, e assim hoje não precisamos construir tantas escolas como precisávamos no
passado. Mas, por outro lado, nós precisamos avançar
na educação infantil, avançar na permanência na escola, avançar na qualidade, na escola integral, no uso
de computadores, na chamada inclusão educacional,
no ﬁm do analfabetismo. Portanto, Sr. Presidente, há
muito ainda por ser feito e a educação continua sendo
a principal prioridade do poder público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Obrigado, Senador. Acho que realmente as
escolas têm que passar para tempo integral. Qualquer
que seja o candidato que ganhar, ele tem que aumentar
o número de escolas de tempo integral neste País.
Senador José Nery com a palavra, por ordem
de inscrição.
O Sr. José Nery é do Pará, de Ananindeua...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – De Abaetetuba!
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – De Abaetetuba. Desculpe-me.
Abaetetuba é terra do miriti, da arte miriti. A arte
miriti é uma arte feita com o talo da folha... Lá em Roraima, seria do buriti. Mas o miriti é um palmeira parecida
com o buriti também. É uma arte muito interessante.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – É a mesma.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – É a mesma. É uma arte que tem uma
exposição aqui, no Salão Branco, muito bonita aliás,
com obras muito interessantes, brinquedos e ﬁguras.
Inclusive, há uma jiboia de quase doze metros pendurada no teto.
Com a palavra o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Augusto Botelho, Srªs e Srs. Senadores, de fato, venho
à tribuna nesta tarde para fazer – mesmo que isto já
tenha sido feito por vários dos nossos colegas Senadores – o registro da realização pelo Senado Federal
da exposição denominada “Miriti: Arte da Amazônia”,
que ontem foi aberta no Salão Branco do Congresso
Nacional, com a presença de dez Senadores, de várias
regiões do País, entre os quais V. Exª, Senador Augusto Botelho, os Senadores Eduardo Suplicy, Cristovam
Buarque, Romeu Tuma, Mário Couto, Flexa Ribeiro –
os dois últimos do Pará –, Senadora Serys Slhessarenko, Senador Jayme Campos e o Senador Heráclito
Fortes, que, na condição de 1º Secretário da Casa,
envidou e garantiu todas as condições, em nome da
Mesa Diretora, para que os artesãos da minha cidade,
Abaetetuba, do Baixo Tocantins paraense, pudessem
aqui, pela primeira vez, expor o resultado do seu tra-
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balho, a arte do brinquedo e do artesanato de miriti,
essa palmeira abençoada que conhecemos no Ceará,
no Piauí, no Maranhão e na Amazônia.
Ouço com prazer V. Exª, Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Senador José Nery, eu gostaria de registrar
que os artesãos estão todos ali nas galerias. Acabo
de notar todos eles nas nossas galerias. Sugiro à nossa TV Senado que dê um foco neles para que todo o
pessoal do Pará veja os seus artistas aqui.
Desculpe, Senador José Nery, mas era para aproveitar este momento.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – V. Exª, na
Presidência, ao determinar que a nossa TV possa
aqui mostrar ao Pará e ao Brasil a ﬁsionomia, a face
daqueles que tanto orgulham o nosso povo e a nossa gente, como amazônidas, ribeirinhos, moradores
de uma cidade, a nossa querida Abaetetuba; V. Exª,
com esse gesto, presta uma homenagem ao Pará, a
Abaetetuba, aos nossos artesãos que aqui representam duas associações: a Associação dos Artesãos de
Miriti de Abaetetuba (Asamab) e a Associação Arte
Miriti de Abaetetuba (Miritong). Cada uma com cinco representantes aqui. Asamab representada pelo
presidente Desidério, e a Militong representada pelo
companheiro Valdeli. Há aqui artesãos jovens, inclusive, que nos dão grande exemplo de como a arte e o
trabalho podem ser utilizados para digniﬁcar as pessoas, para gerar renda e para fortalecer e aﬁrmar as
nossas raízes culturais.
Sem dúvida, quando V. Exª, Senador Augusto
Botelho, na Presidência da Casa, faz esse registro, o
Senado Federal presta uma homenagem aos artesãos
de Abaetetuba, cidade onde moro há 25 anos. Como
todos sabem, sou cearense de origem, de Pena Branca, tendo exercido e começado minha militância e independência em Crateús, nos sertões do Ceará. Mas,
Senador Suplicy, exatamente no último dia 11 de junho,
completaram-se 25 anos que moro em Abaetetuba e
trabalho no Pará em prol daquilo que considero fundamental: a luta pelos direitos humanos, pela cidadania,
por participação popular, por uma nova cultura política
que faça com que cidadãos e cidadãs se sintam protagonistas de todos os esforços para melhorar nosso
País. E, sem dúvida, é gratiﬁcante ter a oportunidade
de registrar aqui, no Senado Federal – no plenário e
nesta tribuna –, a realização dessa exposição que representa um pouco da alma, da criatividade e da inventividade de nossa gente.
Eu sei que temos muitos desaﬁos e que o Pará
vive, muitas vezes, tremendas tragédias. Mas quero
chamar atenção aqui para o que de bom conseguimos
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realizar e que nem sempre tem a mesma difusão das
más notícias. A boa notícia é a do povo trabalhador,
das pessoas vinculadas às diversas formas de arte
no meu Estado, e o artesanato é uma dessas expressões. E o artesanato de miriti é especial, é algo que
marca, de forma muito visível. É nosso cartão postal
em Abaetetuba.
Com essa exposição aqui no Senado Federal,
onde todo o Brasil está representado, todos os Estados, toda a Federação, Senador Augusto Botelho,
podemos mostrar para o Brasil o que de bom fazemos, o que de bom o nosso povo sabe criar de forma
extraordinária.
Portanto, considero essa exposição um marco
não só para artesãos, para Abaetetuba, para o Estado do Pará e para a cultura paraense, mas um marco para esta Casa, que, ao acolher, apoiar e realizar
essa exposição, demonstra a abertura, o acolhimento
e que expressões da cultura popular brasileira podem
ser mostradas ao País nos salões de exposição do
Congresso Nacional.
É com enorme satisfação que acolho o aparte
do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador José Nery, quero cumprimentá-lo pela
iniciativa de ter trazido a exposição de Abaetetuba, cidade que V. Exª abraçou como moradia, cidade cujas
qualidades, cujos problemas aprendeu a conhecer e,
em especial, por ter trazido a exposição da arte em
miriti. Fiquei muito bem impressionado ontem, quando
conheci o trabalho desses artesãos, que aqui nos honram com a sua presença; pessoas das mais diversas
idades que ali aprenderam a realizar modelos inspirados
nos animais da selva amazônica, nos peixes dos rios do
Pará e, obviamente, do Oceano Atlântico, assim como
também em todas as coisas da ﬂoresta e nos barcos.
Ali estão, por exemplo, bonitas árvores de Natal que
têm dependuradas algumas coisas típicas do Pará,
como diversos tipos de pássaros, desde papagaios a
tantos outros que V. Exª conhece desde moço. Quero
cumprimentar a todos os artesãos que aqui se encontram e estimular as pessoas, sobretudo as que moram
em Brasília, aqui perto, e aos visitantes do Congresso
Nacional, a comparecerem ao Salão Branco, junto à
Chapelaria, na entrada da Casa, para ali conhecerem
essas peças tão bonitas. Conforme informação dada
por V. Exª ontem, essas peças podem ser adquiridas a
preços módicos. São brinquedos e peças lindas para
as pessoas terem em casa. As crianças, sobretudo,
vão gostar muito. Eu vou escolher algumas para levar
para os meus cinco netos e recomendo aos demais
Senadores e pessoas que trabalham na Casa e que nos
visitam, porque certamente vão apreciar muito. Então,
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quero aproveitar para, então, também cumprimentar
a Governadora Ana Júlia Carepa, nossa ex-colega no
Senado, que aqui esteve ontem, prestigiando essa exposição, assim como a Prefeita Francinete, com quem
dialoguei – V. Exª foi testemunha – e me dispus, junto
a ela, a fazer de Abaetetuba um exemplo pioneiro da
renda básica de cidadania. Quero ajudá-la e a V. Exª
a realizar esse objetivo. Parabéns.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço
muito, Senador Suplicy, o seu aparte e a sua presença ontem na abertura da exposição. Essa exposição
foi possível graças ao apoio do Senado Federal, mas
contou com a participação e o apoio do Governo do
Estado do Pará, e, de público, também agradeço a
presença da Governadora Ana Júlia Carepa no evento que ontem aqui realizamos, bem como agradeço a
presença da Prefeita Francinete Carvalho, que aqui
esteve. Ambas, a Governadora, representando o Estado, e a Prefeita, representando o Município, tiveram
a oportunidade de expressar, na abertura da exposição “Miriti: Arte da Amazônia”, a sua visão sobre a
cultura, a arte e as possibilidades que pode ter o povo
paraense a partir da valorização, do fortalecimento da
cultura popular e da arte, inclusive transformando essa
nossa produção cultural e artística em fatos importantes para fortalecer a política do turismo, para que mais
brasileiros e pessoas de outras nações que visitem o
Brasil descubram, de fato, que a Amazônia e o Pará,
em especial, têm belezas naturais, praias de rios, uma
gastronomia única, a ﬂoresta, rios, belezas naturais
que só é possível encontrar na nossa região.
Esperamos que essa exposição e outras tantas
que podem ser realizadas – inclusive, há uma participação de artesãos paraenses na Feira da Agricultura
Familiar que, neste momento, acontece aqui, em Brasília – sirvam como oportunidades para mostrar ao
Brasil e ao mundo as belezas da Amazônia, as belezas do Pará, as belezas de Abaetetuba, nossa cidade,
nosso Município.
Essa arte popular tornou-se conhecida a partir
também do mais importante evento religioso do País.
Eu me reﬁro à procissão do Círio de Nazaré, em Belém,
que, no segundo domingo de outubro, reúne mais de 2
milhões de pessoas, numa manifestação que impressiona não só pela quantidade de pessoas, mas pela
fé, pela confraternização que o Pará vive no momento
da festa de Nossa Senhora de Nazaré. E o Círio tem
três símbolos fundamentais. O primeiro é a berlinda
que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O
segundo é a corda em que as pessoas fazem e pagam
as promessas. Elas vão segurando a corda do Círio
de Nazaré. O terceiro símbolo é o brinquedo de Miriti,
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que é levado na procissão em girândolas, e as pessoas
podem adquiri-lo durante a procissão mesmo.
Desde 1997, Senador Augusto Botelho, numa
iniciativa e com apoio decisivo do ex-Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, os artesãos passaram a ter
o apoio fundamental, e eles aqui são testemunhas do
que estou dizendo, de que as feiras organizadas na
Praça do Carmo, na Praça da Matriz e, hoje, na Praça
Waldemar Henrique são formas de apoio a esse artesanato, que cada vez mais precisa ser conhecido e
difundido em nosso País.
A próxima grande edição do evento da arte do
Miriti se dará por ocasião da Feira Internacional de
Turismo da Amazônia, que se realizará em Belém do
Pará, de 12 a 15 de outubro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. E, em diálogo com a diretora
daquele centro de convenções, Srª Joana Pessoa, que,
por sinal, é oriunda do Município de Abaetetuba, em
diálogo que realizamos nos últimos dias, ﬁcou acertada a participação dos artesãos de Miriti e de Abaetetuba no evento de turismo que deve reunir pessoas,
empresas de todo o País, em Belém do Pará, de 12 a
15 de agosto próximo.
Quero também agradecer, Sr. Presidente, aos
servidores do Senado Federal que ajudaram e tiveram
papel fundamental na organização dessa exposição.
Em especial, à diretora e aos servidores da Secretaria de Relações Públicas, que foram incansáveis para
que nós pudéssemos ter a satisfação de apreciar uma
exposição com brinquedos, com artesanato de Miriti,
tão singelos, porém tão signiﬁcativos da alma amazônica, paraense e abaetetubense. Agradecer à Curadoria de Artes do Senado, que também envidou todos os
esforços para que pudéssemos ter aqui esse evento,
com brilhantismo, que todos nós pudemos presenciar
desde o dia de ontem. A exposição ﬁcará aberta ao
público no Salão Branco do Congresso Nacional até
o dia 22, na próxima terça-feira.
Portanto, ao fazer esse registro, Sr. Presidente,
tenho exatamente o sentido de agradecer, de dizer que
a equipe que veio de Abaetetuba tem, na pessoa da
Prof. Chica, alguém muito comprometida com a beleza, com a luta, com a cultura, com a difusão da nossa
arte. Prof. Chica, assim popularmente conhecida, que
coordena, junto com várias organizações, o CDL, a
Associação Comercial, o Conselho da Mulher Empresária, a Asamab, a Miritong e outras organizações, a
Prefeitura Municipal, a Fundação Cultural, e organiza
anualmente o Miritifest, o festival do miriti que, este
ano, realizou a sua sétima edição.
Então, à Prof. Chica também os nossos agradecimentos pelo empenho, pela forma como contribuiu
e aqui está presente, acompanhando todos os passos
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dessa organização, o nosso profundo agradecimento.
Por último, a V. Exª, que agora preside a sessão e que
ontem nos deu a honra, bem como o Senador Cristovam Buarque aqui presente, que nos deram a honra,
ao lado de outros colegas, já nominados, de estar presentes, e assim apoiar concretamente essa iniciativa,
que, na verdade, valoriza a cultura paraense, a cultura
do povo amazônida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador, V. Exª tomou uma iniciativa brilhante. Fico feliz de ver que, entre seus artesãos, há
jovens. Ou seja, essa arte não vai se acabar. Ela vai
continuar, e espero que continue por muitos e muitos
séculos na nossa Amazônia.
Antes de passar a palavra ao Senador Neuto de
Conto, gostaria de pedir ao Senador Cristovam Buarque que registrasse presença para poder atingir o
quorum. Obrigado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de receber
a revista Star Magazine, catarinense, tendo como
editor-chefe, Ricardo Silva. É uma revista muito interessante. Faço questão de enaltecer a sua qualidade,
o material ali produzido, que trata desde móveis, imóveis, informática, automóveis, motos, aviões, barcos,
esporte, tecnologia.
Mas, Sr. Presidente, chamam-me a atenção as
páginas 44 e 45, que tratam de “O Planeta Pede Socorro”.
E, para falar no Planeta pede socorro, eu vou ler
os números e os dados citados na página 45.
A vida surgiu, Sr. Presidente, há 4 bilhões de anos; nós, humanos, há apenas 200
mil anos. Nos distinguimos das outras espécies animais pela capacidade de raciocinar. É
hora de ler as estimativas e pensar sobre o
que queremos para o futuro:
– Em todo o Planeta, uma em cada 4
pessoas vive como se vivia há 6.000 anos.
– 20% da população mundial consome
80% dos recursos do planeta.
– O mundo gasta 12 vezes mais em despesas militares que em ajuda a países em
desenvolvimento.
– Cinco mil pessoas morrem por dia por
ingestão de água poluída.
– Um bilhão de pessoas no mundo não
dispõem de água potável.
– Um bilhão de pessoas no mundo passam fome.
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– Quinhentos milhões de habitantes vivem em terras desertas pelo mundo – mais
que toda a população da Europa.
– Há uma previsão de que pelo menos
duzentos milhões de refugiados em 2050.
– 40% das terras aráveis já sofrem danos
de longo prazo ou irrecuperáveis.
– Todos os anos, treze milhões de hectares de ﬂoresta desaparecem.
– Países ricos não serão poupados. Todos acabarão sendo atingidos pelas secas.
Na Austrália, 50% das áreas de cultivo já foram afetadas.
– Em apenas 40 anos, a ﬂoresta amazônica ﬁcou reduzida em 20%, Sr. Presidente.
– Em volta do pólo norte a calota glacial
perdeu 30% de sua área de superfície em 30
anos.
– A calota glacial é 40% mais ﬁna do que
era há 40 anos.
– O gelo da Groenlândia contém 20% de
água potável do planeta inteiro. Ele derrete em
ritmo acelerado, devido aos gases do efeito estufa. Quando derreterem totalmente, os níveis
dos mares aumentarão quase 7 metros.
– 70% da população mundial vive em
planícies costeiras. Se o nível do mar sobe, invade o lençol freático, tornando a água potável
imprópria para o consumo humano.
– Na África, o monte Kilimandjaro já tem
somente 20% de suas geleiras. Os picos mais
altos do mundo, no Himalaia, a neve está recuando rapidamente. As geleiras do Himalaia
são as fontes de todos os rios da Ásia. Dois
milhões de pessoas dependem deles para obter água potável e irrigar suas colheitas.
– Por todo o planeta, 1 em cada 10 rios
já não deságua mais no mar por vários meses do ano.
– Um em cada 4 mamíferos, um em cada
8 pássaros, um em cada 3 anfíbios está ameaçado de extinção.
– Até 2050, 25% das espécies da terra
poderão estar ameaçadas de extinção.
– Espécies estão morrendo a um ritmo
mil vezes mais rápido que o natural.
– Desde 1950 a pesca quintuplicou, passando de dezoito milhões para 100 milhões de
toneladas métricas por ano.
– Peixe é a principal dieta de 1 em cada
5 humanos – três quartos dos locais de pesca estão esgotados, vazios, ou em redução
perigosa.
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Sr. Presidente, são alguns dados para muita reﬂexão. São dados que colho e dos quais me sirvo,
publicados nesta revista Star Magazine, que chega
às minhas mãos e traz alguns artigos de importância
fundamental. Mas esse dá o poder para reﬂetirmos,
para encontrarmos nessa reﬂexão o que a humanidade terá que fazer para preservar a si mesma. Para que
o próprio ser humano encontre no meio ambiente ou
em todo o processo de destruição – feito pelo poder
humano – a solução para que, no dia de amanhã, as
nossas gerações tenham esperança, fé e prosperidade
dentro da atual realidade da vida no mundo.
Por isso, Sr. Presidente, agradecendo às Srªs e
aos Srs. Senadores esse espaço e a oportunidade que
me deu o Senador Suplicy para falar na sua frente, registro neste dia esses números de muita preocupação,
mas na certeza de que os homens públicos terão força
e vontade para também participar e ajudar a ﬁm de que
não aconteçam essas catástrofes previstas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Neuto de Conto,
o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Agradeço ao Senador Neuto de Conto, de Santa Catarina, e o cumprimento pelas reﬂexões que traz ao Senado
Federal e, em consequência, ao povo brasileiro. É um
verdadeiro alerta para o abismo para o qual estamos
caminhando. A natureza não se cansa de nos avisar,
mas nós humanos, Governos, instituições e pessoas,
parecemos insensíveis diante daquilo para que a natureza está nos chamando a atenção.
Os dados da revista que o senhor acabou de
mencionar não são só preocupantes. Eles são estarrecedores, diante da necessidade do desaﬁo de
encontrarmos respostas para os desastres ambientais, para o aquecimento global. Creio que devemos
assumir compromissos cada vez mais claros na direção de enfrentar essa questão ambiental como uma
questão estratégica e fundamental para o futuro da
vida no Planeta.
Parabéns e meus cumprimentos a V. Exª. Até sugeri que o texto – como outras contribuições e debates
que tenho feito no Senado –, fosse enviado a todas as
escolas do Brasil, para que possamos avançar e criar
na sociedade as possibilidades de combater o aquecimento global e todos os crimes, a violência contra o
meio ambiente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
que fala na condição de Líder do Partido dos Trabalhadores. Logo em seguida, usará da palavra o Senador
Augusto Botelho, de Roraima.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezado
Presidente José Nery, observo o Senador Cristovam
Buarque dialogando com os servidores dos mais diversos Ministérios, que, hoje, fazem um apelo a nós.
Eu queria aqui fazer um apelo a todos os Senadores
que estejam presentes na Casa para virem ao plenário, se possível às dezesseis horas, na hora da Ordem
do Dia, para que possamos apreciar e votar. Então, se
os Senadores vierem ao plenário, teremos condições.
Inclusive os Líderes que puderem estar presentes, já
que houve a anuência dos diversos Srs. Líderes. De
acordo até com a informação que obtive no gabinete
da Liderança do Governo, há entendimento para votarmos o Projeto de Lei nº 88, de 2010, de iniciativa
do Presidente da República, já apreciado e votado na
Câmara dos Deputados.
Então, se tivermos condições de votar com o
quórum necessário, poderemos fazê-lo, já que, pelo
que entendi, há consenso de todos os Srs. Líderes,
que assinaram requerimento de urgência.
Então, é o apelo que faço aos Srs. Senadores
que estiverem presentes na Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Permita-me, Senador Eduardo Suplicy.
Quero informar a V. Exª, aos Srs. Senadores e aos
servidores de diversos órgãos públicos que se encontram na Casa, aguardando o projeto que diz respeito à
regulamentação dos direitos fundamentais, que há um
requerimento de urgência de todos os Líderes para ser
aqui votado e há consenso, portanto, quanto à aprovação da matéria. Contando aqui com a presença dos
Srs. Senadores que estão na Casa, e na Relatoria do
projeto a Senadora Serys Slhessarenko.
De modo que estamos aqui no esforço para que
possamos, ainda no dia de hoje, na Ordem do Dia,
votar projeto de interesse dos servidores públicos de
vários órgãos federais.
Muito obrigado a V. Exª, respondendo, então, ao
apelo que V. Exª formulou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, estive hoje presente na cerimônia realizada ali na Concha Acústica de Brasília, onde estiveram
também presentes o Presidente Lula, o Ministro Guilherme Cassel e inúmeros representantes de movimentos
sociais, do Movimento dos Trabalhadores Rurais, da
Contag, da Via Campesina e tantos outros, a Senadora Serys Slhessarenko também esteve lá, inúmeros
Ministros de Estado. E quero dizer que pretendo fazer
uma apreciação do desenvolvimento dos planos do Ministério de Desenvolvimento Agrário, inclusive da evolução da reforma agrária realizada durante esses sete
anos e meio, até o presente. Quero fazê-lo na próxima
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semana, inclusive com os dados que pretendo reunir
para uma análise mais completa, porque reservei o dia
de hoje para falar sobre um extraordinário fenômeno
que acontece em São Paulo.
Eu gostaria de falar, Sr. Presidente, como a São
Paulo Fashion Week tornou a moda um fator de inclusão social.
A moda, Senador Neuto de Conto, que já foi fator
de exclusão, é hoje um fator de inclusão na avaliação
de uma das pessoas que mais acompanham o que
acontece com a moda no Brasil e no mundo, a Glorinha Kalil, pessoa com quem tenho aﬁnidade desde
os tempos em que fomos colegas na escola Nossa
Senhora das Graças, o Gracinha, quando ﬁzemos o
curso primário. Era então na rua Maranhão, em São
Paulo, em frente a Igreja Santa Teresinha, mas hoje
está no Itaim Bibi, na rua Tabapuã, e continua sendo
uma das melhores escolas de São Paulo.
Há algum tempo venho acompanhando o que
tem se constituído em um evento de extraordinária importância para a economia brasileira e, em especial, a
paulista, o São Paulo Fashion Week – SPFW. Ao lado
do campeonato mundial da Fórmula 1, da Parada do
Orgulho LGBT, da Virada Cultural e de tantos outros,
esse é um dos eventos que mais movimenta São Paulo
e reúne pessoas de todos os cantos.
Esse empreendimento se tornou um marco na
história da moda no Brasil e no mundo. Além de contribuir para a economia, gerar empregos, valorizar a
cultura brasileira, a beleza e a arte, se expandiu para
além das fronteiras, se aprimora cada vez mais e, agora, se insere nas questões do mundo moderno.
Até os anos 90, as inﬂuências da moda vinham
para o Brasil por meio do mercado europeu. As revistas
brasileiras de moda elaboravam seus editoriais com
base em revistas internacionais, e todos os aspectos que envolvem esse setor e que nos levam a ver a
moda como um grande negócio não eram considerados conjuntamente.
A produção do mercado têxtil era ditada pelo
mercado têxtil internacional, e o Brasil, de certa forma, importava a moda. O que se produzia aqui não
tinha qualquer relação com o que era valorizado como
moda.
Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion
Week, que veio de São José do Rio Preto para São
Paulo, nos anos 70, para estudar computação e comércio exterior, disse que a moda foi acaso em sua
vida. Começou ajudando um amigo, proprietário de
uma loja, a montar um desﬁle e, a partir daí, não parou
mais de receber convites, até que foi ser assistente na
direção da revista Vogue. Com o sucesso de seu trabalho, foi percebendo que havia um universo muito maior
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a ser explorado. E foi assim que começou a produzir
desﬁles, conheceu a “cooperativa de moda”, que era
formada por vários estilistas, em um movimento geral
de interesse pela moda.
Em 1993, o atual diretor do SPFW, hoje associado a inúmeros outros proﬁssionais, criou um evento de
moda denominado Phytoervas Fashion. Segundo ele,
a visão mais ou menos comum a todos era a de que
um país de enorme variedade cultural deveria usar isso
para alimentar e produzir a sua moda.
Paulo Borges disse que tinha como objetivo criar
uma cultura de moda no Brasil. Três anos depois, em
1996, aconteceu o Morumbi Fashion Week. Mais estruturado, foi quando surgiram os nomes das modelos de sucesso, como Gisele Bündchen, Ana Cláudia
Michells, Isabelli Fontana e outros grandes nomes do
mundo da moda brasileira, inclusive masculina, como
Ricardo Almeida, Ronaldo Fraga e Reinaldo Lourenço,
para citar alguns.
Em 2001, o evento passou a chamar-se São
Paulo Fashion Week (SPFW) e é considerado hoje um
dos maiores eventos de moda do mundo. Os R$600
mil movimentados no primeiro evento, em 1993, saltaram para cerca de R$6 a R$7 milhões nas suas últimas edições.
As fronteiras da moda ampliaram-se, e, além de
valorizar os aspectos culturais, a variedade de cores
e o clima tropical, esse setor passou a compor a lista
de pontos que contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do País. Além de posicionar o Brasil
no mundo da moda, o evento já foi marcado por campanhas contra a fome, pela prevenção do câncer e da
Aids, reciclagem do lixo e educação.
Há duas edições anuais: em janeiro e em junho.
Em janeiro, se procura mostrar aqueles elementos
da moda – os vestidos, as vestimentas, os termos –
para as estações futuras do inverno e da primavera. A
Fashion Week apresentada em junho é para mostrar
os modelos para o verão e o outono próximos.
O São Paulo Fashion Week envolve uma cadeia
imensa de proﬁssionais formada por estilistas, modelos, produtores, tecelagens, agências, jornalistas, cabeleireiros, músicos, costureiras e técnicos em geral,
gerando mais de 5 mil empregos diretos. A indústria da
moda reúne hoje 30 mil empresas, movimenta R$50
bilhões ao ano e emprega 1,7 milhão de brasileiros,
sendo responsável por 17% do Produto Interno Bruto.
A deste ano, encerrada na última segunda-feira, dia
14 de junho, foi a que teve mais investimentos, algo
em torno de R$11 milhões de reais investidos em sua
realização, no que se tornou o evento de moda mais
famoso da América Latina. Realizada no Pavilhão da
Bienal, no Parque do Ibirapuera, mostrou o trabalho de
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estilistas famosos, de artistas plásticos de Salvador,
que levaram seus blocos afro para decorar as paredes,
das bordadeiras do agreste pernambucano, das rendeiras renascença da Paraíba, enﬁm, um verdadeiro
movimento de valorização da cultura brasileira.
Ademais, é importante ressaltar que os desﬁles da
Fashion Week têm estimulado que pessoas nos bairros
mais humildes e carentes, como Heliópolis, Paraisópolis e outros em São Paulo, a também realizar ações
de moda. Em Heliópolis, formou-se uma cooperativa
de costureiras que passaram a apresentar vestidos,
roupas para meninos, meninas, moças e rapazes e a
promover desﬁles ali em Heliópolis, que logo estarão
também na São Paulo Fashion Week, acredito.
Além dos 39 desﬁles, a edição do evento deste
ano realizou, no dia anterior ao seu início, 8 de junho,
uma programação paralela no Museu de Arte Moderna,
organizada por Graça Cabral, uma das organizadoras
do Fashion Week, pela economista Lídia Goldenstein e
por Lala Deheinzelin, especialista mundial em Economia Criativa & Desenvolvimento Sustentável, que criou
e coordena o movimento internacional “Crie Futuros”.
Nesse evento, discutiram o assunto “Economia Criativa” – uma estratégia da moda para o desenvolvimento
econômico do Brasil, buscando o aprimoramento de
todas as ideias iniciais, agora focadas na economia
que não se produz com matérias perecíveis e sim
sustentavelmente, com a valorização da beleza, da
criatividade, da arte, da cultura.
No campo especíﬁco da moda, a economia criativa vem atraindo proﬁssionais das mais diversas áreas, envolvendo analistas, acadêmicos, governos, com
ênfase no desenvolvimento de atividades econômicas
ligadas à produção cultural – uma incorporação de
novos valores antenados com as necessidades do
mundo moderno.
Em documento elaborado por Paulo Borges e
Graça Cabral, eles aﬁrmam que é certo que os grupos
que abrangem as artes têm maiores oportunidades
de crescimento porque lidam com valores que não se
esgotam, ao contrário, se multiplicam.
Segundo os proﬁssionais do setor e idealizadores, a geração de uma efetiva economia criativa está
intimamente ligada à agregação de vários setores,
formando uma cadeia muito bem conectada.
Nesse espírito, no dia 12 de junho passado, sábado, dois dias antes do ﬁnal do evento, Paulo Borges
foi recebido pela candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, para apresentar as propostas
da moda como contribuição para o desenvolvimento.
Dilma explicou como será a atuação do ministério para
médias e pequenas empresas que pretende criar e dis-
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se que esse será um segmento de muito importância
em seu governo caso seja eleita.
Paulo Borges também manteve encontros com
os presidenciáveis Marina Silva e José Serra, os quais
expressaram o seu apoio à Fashion Week e a vontade
de estimular o desenvolvimento do setor.
O Governador Alberto Goldman e o Prefeito Gilberto Kassab estiveram presentes na abertura do
evento. Geraldo Alckmin, ex-Governador e candidato
ao Governo do Estado, visitou o evento no segundo
dia e expressou seu desagrado com a gravata – foi
sem gravata.
Para Paulo Borges, 2010 encerrou um ciclo de
construção da moda brasileira e agora é hora de “virar
a página e começar do zero”, olhando para o futuro e
para novos desaﬁos. O diálogo com os agentes políticos faz parte desse novo movimento porque podem
viabilizar o potencial da moda, enfatizou. Esses novos
desaﬁos são impulsionados pelo bom momento vivido
pela economia do País, com a redução da vulnerabilidade externa, controle da inﬂação, queda dos juros,
elevação do crédito, aumento da renda e do consumo,
criando um ambiente de muita positividade. O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou
estimular a Fashion Week. Seus Ministros da Cultura,
Gilberto Gil e Juca Ferreira, foram pessoalmente e reconheceram a relevância do desenvolvimento da moda
como elemento chave de nossa cultura.
Também a Prefeita Martha Suplicy, no período
2001/2004, sempre apoiou os desﬁles dos principais
expositores e dos modelos que ali se apresentaram.
Da mesma forma, o Senador Aloizio Mercadante também deu o seu apoio e esteve presente na São Paulo
Fashion Week em diversas ocasiões.
No ano que vem, a edição de janeiro da São Paulo Fashion Week virá ampliada com base nesse novo
projeto e ocupará, paralelamente, o espaço da OCA, ao
lado da Bienal, com desﬁles e exposição de 100 designers brasileiros, debates envolvendo, certamente, um
número muito maior de pessoas e consolidando esse
setor de maneira consciente e mais consistente.
Segundo relato da crítica de moda Glória Kalil, na programação de abertura do último São Paulo
Fashion Week, um caloroso debate reuniu nomes como
os irmãos Campana, Waldick Jatobá e Kátia Avillez
(co-fundadores do Design São Paulo) e Armand Hadida (dono e comprador de L’Éclaireur, uma das lojas
conceito mais respeitadas de Paris) e terminou com
o Sr. Hadida declarando assertivamente que a moda
do Brasil, para ter algum interesse para compradores
e consumidores internacionais, teria que “deixar de
ser conservadora, atrasada, e se jogar para valer na
criação, aceitando com isso correr riscos”.
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Quero cumprimentar os participantes da última
edição na ﬁgura dos novos e já tão consagrados inúmeros estilistas, como Alexandre Herchcovith, Clô
Orozco, Tuﬁ Duek, André Lima, Fernanda Yamamoto,
Glória Coelho, Fause Haten, Oscar Metsavaht, Priscilla Darolt e tantos outros. Também os que virão das
cerca de 150 escolas de moda que hoje existem no
País e todos os inúmeros proﬁssionais que compõem
esse universo primoroso. Quando era 1993, salienta
Paulo Borges, havia apenas 4 escolas de moda; agora há 150.
Paulo Borges, em entrevista à Moda Spot, ao ser
perguntado sobre a continuidade do seu trabalho disse: “Para mim, esse projeto é para sempre. Quando eu
morrer, deverá continuar, porque essa é a instauração
de um plano de cultura para a moda, de comportamento e indústria de moda para o País”.
Que seja. O que é bom tem que vir pra ﬁcar e
ser cada vez melhor.
Por tudo o que tem realizado, é muito importante
que as instituições governamentais, como o BNDES, o
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco
do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, o Sebrae, a Secretaria de Economia Solidária do Ministério
do Trabalho e outras possam dar um apoio ainda mais
signiﬁcativo e bem planejado à economia da moda.
Será muito importante para a indústria têxtil, para
a de confecções, para as dezenas de milhares de costureiras de todas as regiões do Brasil que podem se
organizar, cada vez mais, em formas cooperativas de
produção. Daí por que eu aqui assinalo a Secretaria
de Economia Solidária, que, nesta semana, promove
em Brasília a Semana de Economia Solidária, onde
inúmeras experiências de formas cooperativas de
produção, algumas das quais de costureiras, estão
sendo apoiadas.
Portanto, será muito importante que mais e mais
cooperativas de produção venham a ser desenvolvidas, inclusive, porque elas podem ter em seus quadros
aqueles que sabem desenhar modelos cada vez mais
bonitos e ousados.
Sr. Presidente, Paulo Borges e Graça Cabral produziram um texto de treze páginas sobre a importância da São Paulo Fashion Week e da indústria têxtil e
de confecções e relativamente à moda. Se V. Exª me
permitir, vou ler alguns trechos selecionados e pedir
que depois esse texto tão signiﬁcativo seja transcrito
na íntegra como parte de meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com certeza, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Dizem Paulo Borges e Graça Cabral:
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...Neste cenário, tem início a proﬁssionalização da moda brasileira, com um processo
de consolidação do mercado, que repete o
processo vivido pelos mercados europeus e
americano nas décadas de 80 e 90. O São
Paulo Fashion Week teve enorme papel nesse
processo. Durante anos, o calendário foi visto
apenas como um evento restrito ao mundo da
roupa, quase sempre associado ao consumo
de luxo das elites. Só recentemente, fruto do
esforço do Instituto Nacional de Moda e Design, para mostrar sua real dimensão, é que
passou a ser visto em toda a sua amplitude e
abrangência, em seu papel inovador e articulador de diversas redes criativas.
Ao inovar e integrar meios culturais e
criativos da economia, o Calendário Oﬁcial
da Moda Brasileira é visto em vários lugares
do mundo como uma referência da Economia Criativa. Com múltiplos encadeamentos
positivos com os mais diferentes setores da
economia, a moda pode ser um fator de liderança na competitividade e inovação da economia brasileira.
Como aproximar os Brasis, o do design,
da inovação e da tecnologia e o da vocação,
do talento e da diversidade? Como estabelecer novos vínculos e reunir inteligências para
acelerar o s alto qualitativo necessário? Esses
têm sido os principais objetivos do Instituto Nacional de Moda e Design, braço institucional
do Calendário da Moda.
Nos últimos três anos, nos dedicamos a
reunir e sensibilizar lideranças empresariais
e governamentais para a importância desse
setor estratégico, que, segundo a ONU, já é
responsável por 10% do PIB mundial. A Unctad
divulga que, entre 2000 e 2005, os produtos e
serviços criativos mundiais cresceram a uma
taxa média anual de 8,7%, o que signiﬁca duas
vezes mais do que manufaturas e quatro vezes
mais do que a indústria. Está claro que é preciso avançar mais rápido no desenvolvimento
de políticas, infraestrutura e estratégias que
permitam a criação de ambiente favorável ao
desenvolvimento.
A importância dos intangíveis ﬁca clara
quando percebemos que, em média, 75% do
valor de um produto é dado por ativos intangíveis, que hoje também representam a maior
parte do valor das empresas. Hoje já vemos um
consenso entre pesquisadores, empresários e
estudiosos de que existe uma interdependên-

JUNHO 2010
29880

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cia forte entre crescimento e inovação, entre
produção e conhecimento.
Não à toa a economia criativa vem atraindo interesse crescente de analistas, acadêmicos e governos, enfatizando o desenvolvimento de atividades econômicas associadas
à produção cultural, desde as artes, cinema,
publicidade, design, moda, até as tecnologias
de informação e pesquisa em ciência e tecnologia. Já é fato consolidado que países, regiões
e cidades que concentram ou tenham capacidade de atrair essas atividades têm maiores
oportunidades de crescimento, graças à forte
expansão dessa economia mais intensiva em
conhecimento, talento e tecnologia.
A cidade de São Paulo recebe mais de
dois mil showrooms de moda que acontecem
a cada edição do São Paulo Fashion Week. O
São Paulo Fashion Week inﬂuenciou profundamente a consolidação de novas proﬁssões e o
fortalecimento de outras já existentes. [Há dez
anos, aumentou signiﬁcativamente, portanto, o
número de cursos relacionados com a moda].
Assim, Sr. Presidente, quero aqui assinalar um ponto importante relativo à indústria
da moda:
A indústria da moda precisa de escala para
sobreviver. Precisa de mercados internos dinâmicos e de competitividade externa. A cada dia
é menos relevante aquilo que fabricamos. Cada
vez mais, exportamos marca e conceito. O produto, se bem feito, pode ser feito em qualquer
lugar. Nossa vantagem não é de custo. A diferenciação não está no produto, na fabricação,
mas no que ele carrega como conceito.
Para se ter uma ideia do que isso representa em termos de números: o Brasil exporta 1 kg
de algodão a US$1.00, em média; exporta 1 kg
de vestuário a US$20.00 e exporta 1 kg de moda
a US$120.00, US$150.00. Isso é resultado de
agregar valor. Hoje, agregamos mais inovações,
mais aspectos intangíveis que elementos tangíveis. O produto pode ser fabricado em qualquer
lugar, mas as ideias, a inventividade, a capacidade de se diferenciar por algo que é agregado
ao produto, isso tudo é o nosso diferencial.”
O Brasil ostenta uma das populações
histórica e culturalmente mais diversiﬁcadas e
mestiçadas do mundo: 220 povos indígenas,
uma imensidão de descendentes de africanos,
de imigrantes europeus e asiáticos, de árabes,
de judeus; em suma, gentes das mais diferentes origens étnicas e culturais, habitando uma
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variedade de formações naturais – cerrado,
pantanal, caatinga, campos e os mais de 3,5
milhões de quilômetros quadrados de ﬂorestas tropicais, na Amazônia e na Mata Atlântica – que, por sua vez, abrigam a mais rica
biodiversidade do planeta.
Dizem que os italianos têm design, os
franceses têm marcas, os americanos têm
mercado interno, os chineses têm preços, e
nós temos o quê? Parece que nós temos uma
forma de ser e um estilo de vida que transparecem na nossa criatividade. Acho que o nosso
diferencial está na capacidade de sintetizar e
de embaralhar diversidades e inﬂuências. O
Brasil tem várias caras, inúmeras identidades
e muitas vocações. Para nós, moda brasileira
é a moda que leva a marca dessa diversidade.
O que ela tem de especial é que tem a chance
de trazer algo novo para a moda no mundo,
algo fresco, com outro olhar.
Senador José Nery, assim como os artesãos
de Abaetetuba trouxeram aqui para o Senado a tão
especial beleza criativa do seu artesanato, por essas
características formidáveis, assim como os jogadores
da Seleção Brasileira encantam o mundo com sua
criatividade, com as pedaladas de Robinho, com os
passes mágicos de Kaká e de tantos outros jogadores,
também na moda, se tivermos as principais formas de
enfrentar os desaﬁos da cadeia têxtil e da confecção,
que podem estar identiﬁcados na política de desenvolvimento produtivo, que são: modernizar a estrutura
produtiva; apoiar a consolidação empresarial; desenvolver produtos com maior valor agregado; expandir
exportações; combater práticas desleais de comércio
e fortalecer a cadeia produtiva, sobretudo as micro e
as pequenas empresas. Daí a importância do Sebrae
e do olhar do BNDES para as pequenas e as médias
empresas também de confecção e têxteis, inclusive no
interior do Pará e de todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para assinalar, a meta traçada para 2010 é ampliar o faturamento dessa indústria para US$41,6 bilhões, tendo sido
US$33 bilhões em 2006. Que possa a indústria têxtil
e de confecções, com todos aqueles que trabalham
na São Paulo Fashion Week, continuar com seu merecido sucesso.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2 º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Obrigado ao Senador Eduardo Suplicy pelo pronunciamento.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente José Nery...
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – A
solicitação de V. Exª será acolhida na forma do Regimento, Senador Suplicy.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Pela ordem o Senador Sérgio Zambiasi. Em seguida,
usará da palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente
José Nery.
Com autorização do Senador Pedro Simon, apenas registro com muito pesar a morte, ontem, do exDeputado Bernardo de Souza, um grande ex-Parlamentar do Rio Grande do Sul, um grande líder político
e com uma história de ética e trabalho para a política
brasileira.
Bernardo de Souza foi Prefeito de Pelotas quando
idealizou o orçamento participativo, Senador Simon,
adotado depois com muito sucesso pela então administração popular do PT em Porto Alegre, que inclusive
consagrou várias administrações petistas na capital
gaúcha. Bernardo de Souza foi o idealizador do orçamento participativo na Cidade de Pelotas.
Posteriormente eleito Deputado Estadual, foi Secretário de Educação do Governo Simon. Seu último
movimento político foi em 2004, quando nós, Senador
Simon, o acompanhamos pelas ruas de Pelotas; e ele
saiu vitorioso como Prefeito daquela cidade. Infelizmente, a doença não permitiu que ele pudesse concluir seu
mandato como Prefeito, assumindo seu vice, Adolfo
Fetter, que inclusive agora foi reeleito.
É o registro que fazemos de uma história política
respeitável. Bernardo Souza foi o autor, Senador José
Nery, da primeira lei antinepotismo do Brasil. Essa primeira lei foi votada na Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, se não me falha a memória, em 1988. Eu
fui colega dele, Deputado Estadual. Lembro que houve
uma resistência enorme a essa lei, mas conseguimos
vencer aquela resistência, aprová-la na Assembléia e
aplicá-la inicialmente na Assembléia do Rio Grande.
Posteriormente, ela foi ampliada para todos os Poderes do Estado do Rio Grande do Sul.
É o registro que queremos fazer, com sentimento
de perda, com muita dor, com muito respeito à família,
à esposa Hilda, a todos.
Senador Pedro Simon.

JUNHO29891
2010

Sexta-feira 18

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª fala
pelo Senador Paim e por mim. Temos a mágoa, a tristeza, como diz muito bem V. Exª, pela perda de um dos
personagens mais dignos, mais extraordinários, mais
ético, intelectualmente mais preparado na política do
Rio Grande do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Simon.
Realmente, o ex-Deputado Bernardo de Souza,
ex-Prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul, teve
uma trajetória política respeitável. Ele morreu ontem,
com 68 anos de idade, foi velado na Assembléia do
Rio Grande do Sul e será cremado, agora à tarde, na
capital gaúcha.
Eu não poderia deixar, junto com o Senador Simon e o Senador Paim, que não está presente agora
por estar em compromisso externo, de registrar o sentimento de dor pela perda, ainda jovem, com 68 anos,
de um grande valor político, por sua atuação política,
por sua conduta ética e por toda a sua história.
Registro dois fatos – quero repetir, para ﬁcar
muito marcado nos Anais da história do Senado: foi
o idealizador do orçamento participativo, que foi uma
das grandes marcas da administração na capital gaúcha; e autor da primeira lei anti nepotismo no Brasil,
como Deputado Estadual na Assembléia do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
A Mesa se associa ao sentimento de pesar manifestado pela Bancada do Rio Grande do Sul nesta Casa
– Senador Sérgio Zambiasi, Senador Pedro Simon e,
com certeza, Senador Paulo Paim – pelo falecimento
do ex-Deputado Bernardo de Souza, ex-Prefeito de
Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Pelo exemplo aqui expresso nas palavras do
Senador Sérgio Zambiasi, alguém identiﬁcado com a
luta pela ética na política, inclusive autor da idéia do
orçamento participativo, bem como da luta contra o
nepotismo na administração pública, uma chaga que,
apesar de ser constitucionalmente proibida, ainda teimam nessa prática em vários Estados, em vários Municípios e até na União.
Quero registrar, ainda, Senador Botelho, antes de
ouvir V. Exª, que estão conosco os alunos do 5º ano
do Centro de Ensino Fundamental nº 4, da cidade de
Sobradinho, Brasília. Crianças, adolescentes, professores (educadores), sejam todos bem-vindos à galeria
do Senado Federal.
Teremos todos, agora, a satisfação de ouvir o
pronunciamento do Senador Augusto Botelho, de Roraima. Ao mesmo tempo, quero informar que estamos
aguardando a chegada do Presidente José Sarney

JUNHO 2010
29892

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para que possamos tomar uma decisão em relação
à votação da matéria que se encontra na mesa para
deliberação.
V. Exª, Senador Augusto Botelho, aguardou, pacientemente, seu momento e, agora, temos a satisfação de ouvi-lo.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Matéria sobre a qual já existe acordo de Lideranças,
segundo informações que nós colhemos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Serviço
Público Federal vive, hoje, um momento histórico, sob a
égide do Presidente Lula, do Ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, do Secretário de Recursos Humanos,
Duvanier Paiva Ferreira e do Diretor do Departamento de Saúde, Previdência e Benefício do Servidor, Sr.
Sérgio Carneiro.
Foi construída, coletivamente, com diversos setores da sociedade, a política de atenção à saúde do
servidor público. Nós, realmente, não tínhamos uma
política de atenção à saúde do servidor público. Cada
ministério, cada órgão, fazia da sua forma. Então, discutiram bastante. E é sobre isso que vou dizer algumas
palavras, hoje, nesta tarde.
O Governo Federal, ao longo dos últimos anos,
tem empreendido esforços no trato das questões relativas à saúde do servidor, como forma de legitimar
as relações de trabalho mais justas e equânimes, com
base na proporcionalidade das garantias fundamentais,
conforme prevê o Estado democrático de direito.
Em 2007, iniciou-se o processo de construção
dessa política de atenção à saúde do servidor, Senador Nery, com encontros, oﬁcinas, reuniões com áreas
de recursos humanos, com técnicos de saúde, com
entidades sindicais, compartilhando as experiências
e as diﬁculdades de cada um. Tratou-se do desaﬁo de
construir uma política transversal com os diferentes
órgãos da administração pública federal e diretrizes
centrais de natureza normatizadora, mas com sua implantação desconcentrada e coletivizada, por meio de
gestão participativa dos atores envolvidos, com foco
na integralidade das ações.
Para enfrentar esse desaﬁo proposto, nas dimensões e no ritmo que o cenário exigia, foi criado o
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS – e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor, formado por oito ministérios. Essa
base legal se constituiu no marco fundamental para a
implantação da nova política de atenção à saúde do
servidor público.
A organização do Siass contempla uma política
sustentada a partir dos eixos: Vigilância e Promoção
à Saúde e Vigilância aos ambientes e processos de
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trabalho, Perícia e Assistência, fundamentadas em
gestão com base em informação epidemiológica, na
inter-relação entre os eixos, no trabalho em equipe
multidisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho,
em que se considerem os ambientes e as relações de
trabalho, propiciando um novo paradigma da relação
saúde e trabalho do servidor público.
Foi realizado levantamento de dados com o objetivo de conhecer os recursos humanos, materiais, técnicos, de infraestrutura e as atividades desenvolvidas
nos serviços de saúde dos órgãos federais. Os dados
possibilitaram a produção de informações gerenciais
essenciais que apoiam a organização das unidades de
saúde e a implantação das políticas que sustentam o
Siass nas unidades da Federação.
Lá em Roraima, nós temos uma junta médica do
Ministério da Saúde – que já funciona há mais de 20
anos, mas funciona por esforço próprio e por iniciativa própria nossa –, que também contribuiu para esse
trabalho, graças a Deus!
O sistema integrado de informações Siape-Saúde
possibilitará a consolidação de informações periciais,
de licenças médicas, de acidentes de trabalho, de doenças proﬁssionais, de aposentadorias por invalidez
e readaptações funcionais.
As iniciativas na área pericial visam à uniformização de procedimentos, a transparência dos critérios
técnicos, a agilização administrativa, a humanização no
atendimento – que é uma coisa muito importante – e
a racionalidade de recursos. O apoio multidisciplinar e
as relações com as áreas de assistência e da promoção à saúde continuarão. Uma perícia compromissada
com o retorno ao trabalho e preservada por preceitos
éticos da relação entre o perito e o periciado.
A coleta, a sistematização e a análise de informações individuais e coletivas do sistema constituem
a base para a formação do perﬁl epidemiológico dos
servidores, para a gestão qualiﬁcada das questões relativas à saúde do servidor e, principalmente, possibilitará a criação de programas e a execução de ações
de vigilância e promoção à saúde do servidor.
A alteração da Lei nº 8.112, de 1990, possibilitou
a regulamentação das licenças de curta duração e a
adoção de novos critérios para a perícia singular, atuação de juntas médicas, revisão das aposentadorias por
invalidez, além da instituição da perícia odontológica,
que era uma falha do sistema. Com a nova legislação,
o Governo qualiﬁca a avaliação pericial, possibilita o
controle gerencial, compartilha responsabilidades e
agiliza os direitos dos servidores.
Os protocolos técnicos com parâmetros para a
concessão de licenças, de aposentadorias por invalidez, de readaptação funcional e de exames admissio-
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nais possibilitarão transparência e uniformização das
perícias oﬁciais.
Foi elaborado também, com a contribuição de um
conjunto de técnicos de diversos órgãos, o Manual de
Perícia Oﬁcial em Saúde.
O prontuário eletrônico, o manual de perícia, a
capacitação da equipe e a edição do decreto que normatiza as licenças médicas possibilitam a construção
de um novo padrão de avaliação da capacidade laborativa dos servidores federais.
Além disso, executar ações de vigilância e de
promoção à saúde que alterem os ambientes e os
processos de trabalho e produzam impactos positivos
sobre a saúde dos servidores federais constitui-se em
outro grande desaﬁo para a construção do Subsistema
de Assistência à Saúde do Servidor. Para consolidar
todas as ações junto aos servidores, proﬁssionais da
área de saúde, vigilância e promoção, movimentos
sindicais, foi instituída, por meio de portaria da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, a Norma Operacional de Saúde do Servidor,
chamada de NOSS.
Os Princípios, Diretrizes e Ações em Saúde Mental e, ainda, o Departamento de Saúde, Previdência e
Benefícios do Servidor realizará, na próxima semana,
o Fórum de Vigilância e Promoção, que contará com
mais de 450 servidores, que poderão, entre outras
coisas, presenciar experiências no que diz respeito
ao tema do evento.
As ações de vigilância e de promoção à saúde
fundamentam-se no uso de informações epidemiológicas coletadas pelo sistema, no conhecimento transdisciplinar para melhor entender a relação saúde-trabalho
e na participação dos servidores em todas as fases do
processo de intervenção nos ambientes de trabalho.
A instituição obrigatória do exame periódico para
todos os servidores federais, por meio do Decreto
6.856, de 2009, é parte das iniciativas para o acompanhamento da saúde dos servidores e tem como
objetivo a prevenção dos agravos instalados e a promoção da saúde.
Constituiu-se, ainda, grupo de trabalho com o
objetivo de construir uma proposta para o benefício da
saúde suplementar que considere valor diferenciado,
com base na faixa remuneratória dos servidores e na
faixa etária dos beneﬁciários, tornando a concessão
do benefício mais eﬁciente e mais equânime.
Para isso, foi idealizado um levantamento do
número total de servidores e de seus dependentes
inscritos em planos de saúde, para que os recursos
repassados referentes ao per capita deste ano de 2010
fossem em números reais, permitindo a isonomia dos
valores repassados.
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Hoje, os valores se tornam mais justos e equânimes, distribuídos de acordo com a renda e a faixa
etária do servidor. O menor valor de ressarcimento é
de R$72,00, e o maior, de R$129,00. Ou seja, quem
ganha mais e é mais novo recebe um ressarcimento
menor; quem ganha menos e é mais velho recebe um
ressarcimento maior. Isso permitiu a 13 mil servidores
o acesso à saúde suplementar.
No que se refere à previdência do servidor público, a Constituição de 1988, em seu art. 40, condicionou o regime de previdência à contribuição por parte
do servidor, assim como a Lei 8.112/90, em seu art.
185, enumera os benefícios a serem prestados aos
servidores.
Tendo em vista a distribuição de competências
do Poder Executivo Federal, a natureza do assunto e
a abrangência da medida, a elaboração da proposta
de Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Federal não está limitada ao Serviço de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento ou mesmo
ao Ministério do Planejamento. Envolve, também, o
Ministério da Previdência Social e a Casa Civil.
O processo de discussão tem ocorrido em sintonia com a construção das demais políticas tratadas
pelo Serviço de Recursos Humanos no sentido de diminuir as disparidades entre os direitos dos servidores
públicos federais e os dos trabalhadores da iniciativa
privada, de forma a garantir condições dignas e justas
a todos os trabalhadores brasileiros.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A Senadora Serys já está presente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Obrigado, Senador Augusto Botelho. Cumprimento V.
Exª pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, como Líder do Partido dos Trabalhadores
em exercício, que sou favorável a votar agora – já está
ultrapassada a hora da Ordem do Dia – o PL nº 88,
pois há um requerimento sobre a mesa, assinado por
todos os Líderes. Quero aqui registrar, Sr. Presidente, que, se não for de pronto, eu, infelizmente, tenho
um voo às 17 horas e 20 minutos e preciso sair para
o aeroporto.
Mas aqui registro minha posição favorável, conforme assinei no requerimento, para apreciação e votação desta matéria, que é consensual, pois todos os
Líderes de partidos no Senado aprovaram, e temos
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também o aval do Líder do Governo, Romero Jucá, e
da Oposição, dos Líderes Arthur Virgílio, Agripino Maia.
A própria Senadora Serys Slhessarenko foi quem teve
a iniciativa de apresentar esse requerimento. Salvo
engano, ela é a Relatora.
Então, quero aqui já consignar meu voto favorável,
Sr. Presidente. Infelizmente, terei que me ausentar.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Senador Suplicy, informo V. Exª de que há disposição de votar a matéria no dia de hoje, porém estamos
aguardando a chegada do Presidente José Sarney,
que está em deslocamento para o Senado. Creio que
ele deve estar chegando. São as informações de que
aqui dispomos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu só gostaria, então, que informassem ao Presidente
José Sarney que eu manifestei estar de acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Será informado, porque a posição manifestada por V.
Exª é a posição de todos os Líderes, que assinaram
requerimento conjunto para conferir à matéria a urgência necessária e a votação, se possível, imediata.
Mas aguardamos a chegada do Presidente, que tem
os detalhes dos encaminhamentos e do acordo para
essa votação. Estamos no aguardo do Presidente.
Logo que ele chegue, essa questão será submetida à
apreciação no plenário.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque para, na condição de orador inscrito, fazer seu
pronunciamento.
Em seguida, está inscrita, também na condição
de oradora, a Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
ainda queria vir aqui falar – e voltarei em algum momento – sobre o pré-sal, sobre a necessidade de uma
visão de estadista na discussão sobre o que fazer com
esses recursos, como distribuí-los não apenas entre
Estados, mas também entre tempo, desta geração com
a próxima. Mas hoje, em tempo de futebol, eu venho
falar sobre este assunto, trazendo aqui a minha surpresa de só agora ter tido contato direto, Sr. Presidente – e gostaria de saber se outros Senadores tiveram
– com a realização, em setembro próximo, no Rio de
Janeiro, de uma copa mundial de futebol. Poucos devem saber disso. Em setembro, haverá outra copa de
futebol, uma copa de moradores de rua. Uma copa em
que os jogadores são excluídos entre grupos desfavorecidos, excluídos, pobres da sociedade. Sessenta
e cinco países estarão no Rio de Janeiro; sessenta e
quatro e mais o Brasil. Essa vai ser a 8ª Copa Social
de Futebol; é assim que eles chamam.
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É uma copa patrocinada mundialmente, em que
se escolhem jogadores entre os mais pobres dos pobres desses países. E eles disputam a copa. Já houve
copa na Austrália, na Suécia, na Escócia, na África do
Sul, na Dinamarca e na Itália. Em setembro, será aqui
no Brasil. Anualmente eles fazem a copa; no próximo
ano será na França, em Paris. É algo que merecia
uma atenção especial. Mas, lamentavelmente, essa
copa, que já tem o patrocínio da viagem de todos os
jogadores dos outros países para cá, que recebem o
patrocínio de uma grande empresa esportiva, dentro
do Brasil eles não têm, até aqui, nenhum patrocínio.
Quero aproveitar aqui a tribuna para chamar a atenção
dos empresários, das estatais brasileiras, da Petrobras,
que vai agora, com o pré-sal, segundo se diz, receber
centenas de bilhões de reais, para que percebam que
não é possível que, quando se trata da Copa da Fifa, a
gente fale em bilhões e, quando se trata de uma copa
com um impacto social, que exige uma sensibilidade
muito grande, não se consigam recursos.
A própria Prefeitura do Rio de Janeiro, até aqui,
deu apenas um apoio simbólico, institucional, de dizer
“nós patrocinamos”, mas nenhum recurso, Senador
Botelho. Nenhum recurso do Governo Federal. Nenhum recurso de nenhuma agência. Nenhum recurso
de nenhuma empresa até aqui. E é algo tão simpático de se fazer! É algo que chama a atenção de todos
aqueles que assistem, uma copa do mundo em que
os jogadores são escolhidos entre aqueles que moram
na rua, aqueles que são excluídos, aqueles que estão
em situação de risco.
Hoje, recebi o técnico brasileiro dessa equipe,
que já, praticamente, selecionou os jogadores que vão
representar o Brasil: a população carente, a população
de risco, a população pobre, a população excluída de
jovens. Mas não há recursos garantidos ainda. Apenas
três meses faltam, ou menos – julho, agosto e setembro, porque a data de realização dessa copa será de
18 a 23 de setembro.
Eu quero aqui pedir a todos aqueles que fazem
o Governo do Rio de Janeiro e o Governo brasileiro
para que se juntem e passem a apoiar um evento como
esse. Será uma vergonha que, na 8ª Copa Social de
Futebol, nós não tenhamos realizado as instalações
necessárias, que consistem apenas, Senador Simon,
em um tablado na praia de Copacabana e, obviamente, pagar a hospedagem dessas 64 seleções que virão para cá.
Estamos falando de um tablado, e não há um
real. Agora, quando a gente fala da construção dos
estádios, só um vai custar R$600 milhões, só um dos
estádios para a realização da Copa de 2014.
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O Brasil inteiro fala, todos os dias, do atraso nas
obras para a Copa de 2014 patrocinada pela Fifa. E
confesso que só hoje vim tomar conhecimento de que
haverá essa copa em setembro e que se precisa apenas de um tablado que organize o futebol de salão,
porque não é em grande quadra, na praia de Copacabana, e até agora não têm um real as instituições
que organizam.
Quero deixar aqui não o meu protesto, porque
não é tempo de protesto ainda, mas o meu apelo para
que as autoridades do Brasil ajudem a realizar essa 8ª
Copa do Futebol Social, essa copa em que os jogadores são escolhidos entre aqueles que fazem parte dos
grupos de risco social, daqueles excluídos, daqueles
que moram nas ruas e que, ao serem escolhidos para
fazer parte da seleção, passam a receber um emprego
ou uma bolsa para estudar, dependendo da idade.
Creio que a gente não pode passar a vergonha
de não ter essa copa realizada no Brasil depois de terem sido realizadas sete em outros países do mundo,
sobretudo no mesmo momento em que nos preparamos para gastar um, dois, três bilhões de reais para
organizar a Copa de 2014.
Fica aqui o meu apelo no sentido de que o Brasil
seja capaz de realizar também essa copa dos pobres,
essa copa em que os jogadores estão entre os mais
pobres da sociedade, escolhidos conforme o talento
para o futebol, mas de uma maneira clara entre aqueles que precisam, às vezes, de um empurrão e, sobretudo, precisam do prazer de fazer aquilo que lhes
é negado no dia a dia.
Peço aqui que o Presidente da República, que
tem sido tão envolvido com o futebol, talvez mais do
que qualquer outro Presidente, e que é um homem
que vem das camadas mais baixas da população e
que tem demonstrado um sentimento muito forte de
solidariedade e de ligação com a população pobre,
tome conhecimento, por este discurso, de que há no
Brasil, em preparação, a realização da 8ª Copa de Futebol Social Mundial. E que nós possamos dar esse
pequeno apoio para que essa copa seja realizada. Ela
precisa de tão pouco, comparada com a de 2014, que
eu acho que vale a pena ser feito.
Aqui ﬁca o meu apelo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Cumprimento o Senador Cristovam Buarque por trazer à tona essa informação. Quero dizer a V. Exª, também, que, por se tratar de uma copa social de futebol,
justamente por isso é que ela não desperta o apoio,
a atenção para que ela seja realizada como tem que
ser. Então, é o fato de ser uma copa social e não ser
uma copa dos grandes negócios, dos grandes lucros,
como é a Copa da Fifa, que, na verdade, por mais que
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seja um momento de entretenimento entre os povos,
entre os países, tem em si a disputa por valores econômicos tão extraordinários; toda a atenção do mundo
está voltada para a Copa que acontece no continente
africano, exatamente na África do Sul. Mas a Copa
Social, em sua oitava edição, no Brasil, de 18 a 23 de
setembro, não tem o mesmo apoio.
O pleito de V. Exª é o pleito de todos que, aqui no
Senado, querem que as questões sociais, aquilo que
é de iniciativa do nosso povo seja valorizado, como
é valorizada uma experiência como essa do trabalho
dos artesãos de Abaetetuba, que estão aqui, na galeria, acompanhando toda a sessão desta tarde do
Senado Federal.
Hoje, V. Exª presenciou a abertura da exposição.
Essas questões de natureza social e popular precisam,
realmente, de apoio e quero expressar, em nome dos
artesãos de Abaetetuba, o agradecimento pelo seu
comparecimento à abertura dessa importante exposição
de brinquedos de miriti aqui, no Senado Federal.
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, que representa tão bem o Estado de Mato
Grosso.
Eu dialogava com a Senadora Serys a respeito do
seu impedimento para que fosse candidata à reeleição
e, seguramente, reeleita Senadora pelo seu Estado.
Estava aqui o Senador Cristovam, dando continuidade ao que nós combinamos, outro dia, com alguns
outros Senadores: um movimento por Serys candidata
no Mato Grosso, como legítima representante do povo
trabalhador e lutador daquele Estado.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador.
Aguardamos a abertura da Ordem do Dia para
que possamos votar o PLC nº 88, que é muito importante. Já estamos com o relatório pronto e assinado.
Ele foi entregue e o parecer é favorável. Assim que for
aberta a Ordem do Dia, acredito eu, porque há acordo
de todas as Lideranças, teremos mais essa vitória.
Vou, hoje, falar de forma breve sobre algo a que
atribuo grande importância. Alguns dizem até que não,
mas eu digo que sim. Às vezes, ganhos, mesmo pequenos, são signiﬁcativos. Às vezes, aqueles ganhos tidos
como pequenos, para os grandes não são ganhos – os
grandes economicamente –, mas os 7,7% de reajuste
dos aposentados são signiﬁcativos, sim, porque o ganho era nenhum e, agora, são 7,7%, aprovados pelo
Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, e
sancionados pelo Presidente Lula.
Eu queria começar, como Senadora do meu querido Estado de Mato Grosso, saudando o Sr. Silvino
Monteiro, Presidente da Associação dos Aposentados
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e Pensionistas do meu Estado de Mato Grosso. O Sr.
Silvino tem muita história nessa luta, mas muita história, mesmo.
Fui Deputada Estadual por três mandatos seguidos em Mato Grosso e tivemos muitas lutas juntos,
acompanhando, defendendo os aposentados do meu
Estado, inclusive quanto à questão da passagem, do
deslocamento intermunicipal em Mato Grosso. Isso,
há 15 anos, 18 anos, era algo impensável. Ninguém
pensava que fosse possível se conquistar e conquistouse, mas houve muita luta, e muita luta liderada pelo Sr.
Silvino e tantos outros.
Então, mando um forte abraço ao Sr. Silvino Monteiro, Presidente, como eu já disse, da Associação Estadual dos Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso, extensivo aos demais membros da sua diretoria e
a todos os associados. São pessoas que, apesar de
merecidamente aposentadas, continuam lutando por
direitos e avanços da categoria.
Saúdo, ainda, o Presidente da Associação dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Rondonópolis
e Região, Sr. Nilton Rosa dos Santos, e o Presidente
do Conselho do Idoso de Rondonópolis, Sr. Lindomar
Lemes dos Santos, bravos lutadores dessa nobre
causa.
Lá, em meu Estado, os aposentados são muito
“ativos” nas suas lutas e, frequentemente, estão aqui,
em Brasília, participando das negociações, conversando com os Parlamentares e indo ao Executivo para
levar suas propostas, apontando para a nossa equipe
econômica de onde tirar recursos.
Tenho certeza de que os aposentados de meu
querido Estado de Mato Grosso saberão reconhecer
o gigantesco esforço que o Governo do Presidente
Lula vem fazendo para lhes garantir uma qualidade
de vida digna, preservando o poder de compra de
seus salários.
Durante os três mandatos como Deputada Estadual mato-grossense, como eu já disse aqui, eu participei ativamente de diversas lutas da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso. O meu
gabinete parlamentar transformou-se num quartel-general dos aposentados. Por isso, ﬁco muito feliz com a
decisão ﬁrme e corajosa do Presidente Lula.
O Brasil, Sr. Senador José Nery, que preside esta
nossa sessão, senhoras e senhores que nos veem e
que nos ouvem, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
costuma-se dizer, é um País maravilhoso, de um povo
maravilhoso, de terras férteis, de homens e mulheres
trabalhadores e trabalhadoras, de uma indústria pujante, mas ainda com uma distribuição de riqueza que
deixa muito a desejar.
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As desigualdades sociais são reveladas nos detalhes concretos entre ricos e pobres e no abismo das
oportunidades. Crescemos, neste País, ouvindo que,
primeiro, precisávamos fazer crescer o bolo para, depois, distribuí-lo. Esse bolo sempre crescia e ninguém
da classe pobre conseguia dele provar.
Felizmente, conseguimos ingressar num período de democracia em nosso País e, após sucessivas
eleições, chegamos até aqui.
Devo reconhecer que todos os governos, no pósditadura, tentaram, de alguma forma, ajudar aqueles
que mais precisavam, uns acertando mais que outros,
mas tentando. No entanto, o Governo atual foi o que
mais se esforçou e fez, pois sua opção política foi pelos que mais precisavam, valorizando os trabalhadores, valorizando o salário mínimo e recuperando o seu
poder de compra.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Senadora Serys, permita-me interromper V. Exª ?
A SRª SERYS SLHESSAREKO (Bloco/PT – MT)
– Pois não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Quero anunciar e agradecer a presença, na galeria da
Casa, de uma comitiva de alunos do segundo ao décimo semestre do curso de Direito da Faculdade Santa Lúcia, da cidade de Mogi Mirim, no Estado de São
Paulo. Saudamos a visita das senhoras e dos senhores, inclusive acompanhados de educadores daquela
faculdade, e agradecemos pela sua presença entre
nós, dizendo: sejam todos bem-vindos!
Muito obrigado, Senadora Serys.
V. Exª continua com a palavra.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada.
Com certeza, também reforço a sua saudação a
todos, especialmente a todas. É muito bom ver mulheres chegando, também, às várias proﬁssões, especialmente a algumas que antes eram dadas apenas aos
nossos ﬁlhos, aos companheiros homens. Sou advogada também, fui professora da Universidade Federal do
meu Estado por 26 anos. Então, eu realmente valorizo
muito a nossa carreira.
Sejam muito bem-vindos. Esta Casa os recebe
com muita honra. Muito obrigada pela presença.
Continuando com o meu discurso, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Governo do Presidente Lula é
o que mais se esforçou, como eu disse, buscando melhorar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. O
nosso Governo fez a opção correta de gerar emprego
e renda, notadamente nas classes C e D.
Hoje, em nosso País, podemos dizer que o crescimento econômico vem junto com a distribuição de
renda, seja pelo poder real de compra do salário míni-
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mo ou pelos inúmeros programas sociais, como Bolsa
Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e
outras formas de distribuição.
Constato que os aposentados do Brasil encontraram no Governo do Presidente Lula disposição para
melhorar suas condições salariais e, principalmente,
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
É evidente, senhoras e senhores, que ainda estamos longe do que desejamos, mas reconheço que
importantes conquistas estão sendo feitas. Digo isso
porque, inegavelmente, houve, neste Governo do Presidente Lula, signiﬁcativos avanços em antigas reivindicações que nunca saíam do papel. Aos poucos, o
nosso País começa a valorizar aqueles que, quando
ativos, tanto contribuíram para o sucesso econômico
que vivemos hoje. Eu sei que os nossos aposentados
aguardavam, com muita expectativa, as intensas discussões aqui, no Congresso Nacional, principalmente
sobre o projeto do reajuste para 2010.
Agora, ﬁca evidente que o nosso Governo tem a
sensibilidade social necessária que faltou a alguns governantes. O Presidente Lula, sempre que chamado a
decidir sobre um assunto, o faz com os olhos voltados
para o social. Faço referência à sua última decisão de
sancionar o reajuste de 7,72% para os aposentados
que ganham mais de um salário mínimo. A decisão foi
tomada depois de cerca de quatro horas de reunião
com a equipe econômica do Governo, o Ministro da
Previdência, Carlos Eduardo, e o Líder do Governo na
Câmara, o nosso companheiro, Deputado Cândido Vacarezza. Foi uma sábia e necessária decisão.
Evidentemente, essa decisão exigirá alguns ajustes necessários para garantir o equilíbrio ﬁscal, a solidez das contas públicas e a obtenção do superávit
primário, mas vale à pena.
O Ministro Guido Mantega adiantou que serão
feitos cortes no valor de R$1,6 bilhão no custeio e
também em emendas para arcar com os novos gastos.
O importante, Sr. Presidente, é que essa medida de
reajuste foi tomada pelo Senado e pela Câmara dos
Deputados, e sancionada pelo Presidente Lula. Votei
favoravelmente – atentem, porque lá no meu Estado
de Mato Grosso teve gente que votou contra – ao reajuste e ﬁco feliz em saber que o Ministério da Previdência Social já decidiu que ele será processado na
folha de benefícios de julho e pago ainda em agosto,
e que o aumento retroativo a janeiro também poderá
ser pago na mesma folha.
A sanção presidencial é uma inequívoca demonstração de sensibilidade social do Governo Lula e do
Congresso Nacional, que reconheceram, na prática,
a luta daqueles que ajudaram este País a ser o que
é hoje.
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Parabéns! Parabéns às Associações dos Aposentados e Pensionistas de todo o Brasil, e muito especialmente às de Mato Grosso!
Sr. Silvino Monteiro, parabéns ao senhor e a toda
a sua diretoria! Eu, Sr. Silvino, não só votei a favor,
como também envidei todos os esforços para que a
sanção acontecesse o quanto antes.
Externo ainda, com muito entusiasmo, meu reconhecimento pela luta vitoriosa do meu companheiro e Senador do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo
Paim. Agora, é continuar lutando pela aprovação de
outros projetos, especialmente aqueles que envolvem
a reposição das perdas salariais ocorridas ao longo
dos anos.
Senador Paulo Paim, nosso bravo guerreiro nessa área – aliás, em várias áreas – estaremos sempre
juntos nessas novas lutas.
Sr. Presidente, rapidamente, quero registrar, aqui,
que estive presente, hoje de manhã, no lançamento
do Plano Safra 2010, que contou com a presença do
Presidente Lula e de vários Srs. Ministros – o nosso
Ministro Cassel, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário –, e, principalmente, com os trabalhadores da
área rural. Trabalhadoras e trabalhadores, centenas e
centenas deles, passando do milhar, trabalhadoras e
trabalhadores da área rural que lá estavam no lançamento do Plano Safra 2010. Presente também o Frei
Sérgio, cuja fala eu ouvi – impressionante! –, com tanta determinação, na defesa dos pequenos produtores
rurais, do projeto da agricultura familiar do projeto
do Governo Lula e de tantos outros projetos, como o
do Terra Legal, o da Alimentação Escolar, que agora é obrigado a comprar 30% da agricultura familiar.
Lá, foram saudados muitos projetos importantes. E o
lançamento do Plano Safra 2010 é mais uma vitória,
com certeza, das trabalhadoras e dos trabalhadores,
pequenos produtores do meio rural.
O Presidente Lula, ao fazer a apresentação desse Plano, falou o quão é importante para o Governo a
agricultura familiar. O grande produtor, realmente –, e
no Estado de Mato Grosso há muitos grandes produtores, o agronegócio é grandioso em Mato Grosso –,
a gente quer que ele vá bem, que ele vá muito bem,
cada vez melhor, para exportar e trazer divisas para
o nosso País. Mas a agricultura familiar, o pequeno
agricultor, esse precisa, sim, de políticas públicas que
o apóiem de forma determinada, para que ele possa
realmente ter uma vida melhor...
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senadora Serys,...
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT)
– ...para si e para seus familiares, com a dignidade da
qual precisa e que merece.
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Concedo o aparte ao Senador Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Senadora Serys, V. Exª tocou em um assunto importante: a sensibilidade do Presidente Lula em relação à
agricultura familiar. Quando ele chegou ao Governo, só
existiam R$2 bilhões para a agricultura familiar; hoje,
são R$16 bilhões disponíveis. As maiores diﬁculdades
dos agricultores do Pronaf no meu Estado são as que
esbarram no Incra, que complica, gerando diﬁculdades para acessarem o Pronaf. Também a agricultura
industrial terá R$100 bilhões disponíveis este ano.
O Presidente Lula tem a visão de que o nosso País
será o maior produtor de alimentos do mundo. E, para
chegarmos a ser a 5ª potência, precisamos continuar
a fazer esse investimento. Esperamos que o próximo
governo invista mais ainda em educação. O Presidente
Lula, de 100, vai pular para 340 escolas técnicas. O
próximo Presidente tem de pular de 340 para 600 escolas técnicas e agrotécnicas. Todos falam que o nosso crescimento começa a parecer com o crescimento
chinês, mas deixamos a desejar na qualiﬁcação de
nossos trabalhadores, porque a educação fundamental nunca foi olhada com bons olhos. Agora, depois
do Fundeb, as coisas parecem melhorar, mas precisamos avançar e melhorar a qualidade da educação,
para que a gente possa realmente crescer não só na
produção de alimentos, mas na produção de conhecimento neste País. Parabéns a V. Exª! Mato Grosso
tem uma Senadora que faz um trabalho louvável. Tenho certeza de que eles ainda vão pensar bastante,
daqui até a convenção, para ver o que estão fazendo
de errado lá no seu Estado.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Botelho. O senhor, com
certeza, engrandeceu o meu pronunciamento, principalmente quando levanta a questão da importância
da educação.
Vejo adentrar as nossas galerias um número grande de bonitos jovens, os jovens e as jovens.
Sejam muito bem-vindos! Vocês engrandecem
o nosso plenário.
Quero dizer, Senador Botelho, que educação é
realmente decisiva e determinante. Na nossa sociedade, precisamos de mudanças que tragam no seu
bojo a certeza e a clareza de que as pessoas sabem
o que estão buscando. Para sabermos o que estamos
buscando, que tipo de transformação estamos buscando, precisamos realmente ter educação de qualidade,
educação que nos leve a conhecer a realidade.
Senador José Nery, que preside a sessão, só
quem conhece é capaz de compreender e só quem
compreende é capaz de transformar. Se tivermos uma
educação que não seja de qualidade, pode até estar
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todo mundo na escola, já é um passo importante, mas,
se não for uma escola que leve a sociedade a compreender por que a sociedade é assim e não de outro
jeito... E, se ela pode ser de outro jeito, se ela pode
ser transformada, temos que saber como fazer essa
transformação. Isso tem que advir, Sr. Presidente, da
educação também, com certeza, principalmente.
Se, ao ser alfabetizado, aprendo que um mais
um são dois, isso não está me ajudando a transformar;
está me ajudando até a entender que eu sei fazer uma
conta, que um mais um são dois. Mas saber a favor de
quem e contra quem funcionam a soma, a subtração,
a multiplicação e a divisão é tão ou mais importante
ainda do que saber que um mais um são dois. Saber
a favor de quem a soma e a multiplicação trabalham;
e a subtração e a divisão, a favor de quem, ou contra quem, trabalham. Isto é educação de qualidade: é
saber, é conhecer o que está acontecendo na nossa
sociedade, pois só quem conhece compreende e só
quem compreende é capaz de transformar.
Por isso moçada, moçada bonita – tenho quatro
ﬁlhos e cinco netos –, é que digo sempre que vocês
têm que buscar na escola, têm que cobrar: “Eu quero
entender o que está acontecendo. Eu não quero saber
só o que estão dizendo, eu quero ir além. Por que isso
está acontecendo? Quero saber com profundidade”. É
ser curioso mesmo: “Estou estudando não só para tirar
dez” – tomara que seja, que todo mundo tire só dez,
ótimo! Mas não é só para isso, não –, “estou estudando e quero estudar porque sou curioso, sou curiosa,
e quero aprender e entender cada vez mais e melhor
o que está acontecendo ao meu redor”.
Parabéns a vocês que estão aqui, hoje, conosco!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Meus cumprimentos à Senadora Serys Slhessarenko
pelo pronunciamento, sem dúvida, vibrante e corajoso,
como sempre fez nesta Casa. Sua luta em Mato Grosso
expressa seu pensamento sobre aspectos fundamentais
da luta por cidadania, por direitos dos trabalhadores e
dos aposentados do nosso País.
Quero registrar e agradecer a presença, nas
galerias do Senado, dos professores e alunos do 8º
ano do Colégio Prisma, da cidade de Montes Claros,
Minas Gerais.
Sejam todos e todas bem-vindos às galerias e a
esta sessão plenária do Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Yanai, ao
mesmo tempo em que informo ao plenário que estamos
consultando as diversas lideranças para deﬁnirmos a
votação do PLC nº 88, que é de interesse de vários
órgãos públicos federais, tendo em vista que haverá
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necessidade de convocarmos uma sessão extraordinária para realizar a votação do projeto, que é de
interesse dos trabalhadores, dos servidores públicos
do Estado brasileiro.
Com a palavra, o Senador Jorge Yanai, para proferir seu pronunciamento.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda agora, no começo
deste mês, o jornal Correio Braziliense publicou notícia
sobre a má disposição do lixo hospitalar em plena Capital da República. Uma lei em vigor há cerca de um
ano determinou que o recolhimento do lixo hospitalar
no Distrito Federal passasse a ser de responsabilidade
de quem o produz.
Foi o suﬁciente para que se instalasse o problema. Sem a coleta pública, clínicas de um condomínio
da Asa Sul, especializados em hemodiálise, ginecologia, odontologia e ortopedia, passaram a descartar
os resíduos que produzem em contêineres, em plena
rua, sem os cuidados requeridos.
Chama a atenção, nesse caso, o fato de que, em
plena Capital da República, ocorram problemas dessa natureza, que não são, aliás, privilégio de um dos
bairros mais ricos de Brasília.
Em Sinop, no nosso Estado do Mato Grosso, o ano
começou com problemas semelhantes. Lá, segundo a
imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde foi acusada
de não ter dado destinação correta ao lixo hospitalar.
No caso, segundo o noticiário da época, o lixo estava
sendo jogado em valas, a céu aberto, e posteriormente
enterrado no lixão municipal, com risco de contaminação de nascentes e do lençol freático.
Hoje, em Sinop, os três hospitais, o Pronto Atendimento e as dezenas de clínicas médicas e veterinárias e farmácias da cidade produzem cerca de duas
toneladas e meia de lixo hospitalar por dia, segundo
informações. E só agora, após as denúncias havidas, é
que a Prefeitura está tomando as providências necessárias, inclusive no que diz respeito ao aterro sanitário
da cidade, para destinação do lixo comum, que já se
encontra perto do seu limite.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é um problema sério a ser enfrentado, até
porque, de acordo com os últimos dados do IBGE, a
geração de lixo nas cidades brasileiras aumentou cerca de 49% na última década do século passado. Esse
volume certamente terá crescido mais, de lá para cá,
e deve continuar crescendo, em razão do aumento de
consumo e das mudanças de hábitos da sociedade
brasileira.
Felizmente, a coleta de lixo, em geral, também
melhorou. Ela passou do atendimento a 76% dos do-
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micílios, em 1992, para 85%, em 1999, e para 89%,
em 2003. No que diz respeito ao manejo de resíduo
sólidos, os serviços são prestados exclusivamente
pelas prefeituras em 88% dos municípios; por prefeituras e empresas privadas em 11%; e exclusivamente
por empresas contratadas em pouco mais de 1% dos
municípios.
As empresas privadas concentram sua atuação
nos grandes e médios municípios, especialmente nos
serviços de coleta. Como resultado, cerca de 45 empresas são responsáveis pela coleta de 30% do lixo
gerado no País.
Os resíduos gerados na prestação de serviços de
saúde – o que tenho chamado até aqui de lixo hospitalar
– representam apenas 2% do total das 154 mil toneladas de resíduos sólidos gerados diariamente no País,
de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico do IBGE, de 2000, a última disponível.
Desse percentual, somente cerca de 20% são
resíduos especiais ou resíduos que necessitam de
tratamento prévio à sua destinação ﬁnal. Por conseguinte, do volume total de resíduos gerados em serviços de saúde, entre 75% e 90% do total apresentam
riscos equivalentes àqueles presentes no resíduo domiciliar, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Ainda assim, é imperativo dar tratamento adequando
a essa pequena parte do lixo hospitalar, que requer
tratamento especiﬁco.
Se temos problemas e desvios na destinação
desse tipo de resíduo em cidades tão diferentes como
Sinop e Brasília, uma, a capital do Nortão, a outra, capital do País, isso certamente pode ser corrigido pela
adoção de uma legislação adequada.
O momento propicio é este, em que o Senado
examina a instituição de uma nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos. O Substitutivo da Câmara em exame, oferecido ao Projeto de Lei originário do Senado,
trata da questão do lixo hospitalar.
O lixo hospitalar está incluído na categoria dos
resíduos perigosos, que são deﬁnidos como aqueles
que, em razão de suas características especíﬁcas,
previstas no Substitutivo, apresentam signiﬁcativo risco
à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo
com a lei, regulamento ou norma técnica.
Segundo o projeto, os resíduos gerados nos
serviços de saúde são aqueles deﬁnidos em regulamento ou em normas estabelecidas pelo Sistema
Nacional do Meio Ambiente e pelo Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária – coordenado pela Anvisa –,
resíduos esses que estão sujeitos a regime especial
de gerenciamento.
Em razão disso, o Projeto atribui aos seus geradores a responsabilidade pela coleta e destinação ﬁnal
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ambientalmente adequada dos resíduos de serviços
de saúde e cria a obrigatoriedade de elaboração de
um plano de gerenciamento especíﬁco.
O art. 21 do Substitutivo – em consonância com o
art. 39, que trata dos resíduos perigosos – estabelece
o conteúdo mínimo do plano de gerenciamento, bem
como as obrigações dos geradores frente aos órgãos
de ﬁscalização e controle dos Sistemas Nacionais de
Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente.
Ainda de acordo com o Projeto em exame, os
resíduos gerados nos serviços de saúde que possam
– em razão de sua natureza, composição ou volume
– ser equiparados pelo poder público municipal aos
resíduos sólidos domiciliares submetem-se ao mesmo regime de coleta e disposição ﬁnal adotado para
estes últimos. O gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares insere-se no âmbito das competências
dos municípios, consoante o art. 30, incisos I e V, da
Constituição Federal.
A inobservância aos preceitos da lei que resultar do Substitutivo sujeitará os infratores às sanções
previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Essa lei e o seu regulamento dispõem sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente.
Além disso, o projeto altera o § 1º do art. 56 da
Lei nº 9.605, de 1998, de modo a punir, criminalmente,
aquele que manipula, acondiciona, armazena, coleta,
transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação ﬁnal a
resíduos perigosos, o que inclui o “lixo hospitalar”, de
forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
A pena é reclusão de um a quatro anos e multa.
Devo reconhecer os avanços do Substitutivo que
veio da Câmara, que nos dão diretrizes interessantes
e avançadas para o tratamento de resíduos sólidos
no Brasil. Tenho, contudo, uma divergência importante
quanto a um dos aspectos desse projeto, aquele que
atribui aos geradores do “lixo hospitalar” a responsabilidade – e, conseqüentemente, os custos dela decorrentes – pela coleta e destinação ﬁnal ambientalmente
adequada desses resíduos.
Há alguns argumento que desejo apresentar a V.
Exªs a respeito. Em primeiro lugar, por que deve ﬁcar
o ônus pela coleta e pela destinação ﬁnal desses resíduos para os seus geradores, que pagam impostos
como quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas
que usufruem desses serviços?
Pela lógica dos serviços, que não escapa ao conhecimento de V. Exªs, os custos dessa operação serão certamente repassados aos usuários desses serviços, de uma forma ou de outra. No caso de empresas
privadas, ele serão cobrados de seus consumidores;
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no caso de hospitais e postos de saúde públicos, dos
contribuintes.
Ademais, dada a periculosidade e a especiﬁcidade
desse tipo de resíduos, seria de todo conveniente que
o poder público se encarregasse, ele próprio, da sua
coleta e da sua destinação ﬁnal, segundo as normas
técnicas adequadas, de forma a assegurar à coletividade que isso está sendo feito de maneira correta. A
destinação do resíduo gerado pela saúde é questão
de saúde pública e, por essa razão, é de responsabilidade do Estado. O gerenciamento do resíduo, com
certeza, deve ser obrigação de quem o gerou, ou seja,
das clínicas, hospitais, consultórios, mas a destinação
ﬁnal não. O município deve ser o responsável pelo seu
recolhimento e destinação ﬁnal, por ser um material
de risco e merecer tratamento adequado, pois é uma
questão de saúde pública. Não digo que o serviço não
deve ter um preço, uma taxação especíﬁca, mas de
obrigação do Estado. O caso de Brasília, que citei no
início desta fala, demonstra bem o que pode ocorrer
se o assunto ﬁcar a cargo de particulares.
Penso que seja razoável que a nova legislação
obrigue os geradores de “lixo hospitalar” a procedimentos rígidos e especíﬁcos de separação e acondicionamento desses resíduos, de forma a permitir
e facilitar a sua coleta seletiva, mas que esta coleta
seja de responsabilidade do município. A responsabilidade dos geradores deveria chegar somente até aí:
procedimentos rígidos e especíﬁcos de separação e
acondicionamento desses resíduos.
Assim, quero apelar, daqui desta tribuna, ao eminente Senador César Borges, relator da matéria, e a V.
Exªs para que considerem a introdução dessa alteração por mim apresentada e também em consonância
com as assinaturas dos eminentes Senadores Augusto
Botelho e Marco Maciel, no substitutivo em exame na
Casa, não apenas por se tratar de uma questão de
justiça, como também de bom senso, no sentido de
proteger a população de riscos à saúde.
Penso que assim estaremos agindo de acordo
com o verdadeiro interesse público.
Quero aproveitar também aqui, ilustre Presidente Serys, para fazer uma homenagem a minha cidade
de Sinop, cidade progressista do nosso querido Estado de Mato Grosso. V. Exª conhece Sinop tão bem e
a trata tão bem, com o mesmo carinho com que nós
mato-grossenses a tratamos, com respeito e também
auxiliando dentro do Congresso Nacional com emendas, prestigiando as nossas festas, estando sempre
participando com a sua valiosa presença, que muito
nos honra na cidade.
Nesse pouco tempo que estou no Senado Federal,
vejo com admiração como V. Exª é amada e querida por
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todos os seus pares nesta Casa. Sinto-me honrado de
ser seu par, principalmente, por pertencer ao mesmo
Estado de origem, o nosso querido Mato Grosso.
Sinop é, aliás, uma dessas cidades que revelam a
força empreendedora do povo brasileiro. Em sua curta
história, cresceu, prosperou, proporcionando uma vida
melhor a milhares de brasileiros. Sinop representa também a concretização dos sonhos e do trabalho de dois
grandes estadistas brasileiros, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O primeiro idealizou a Marcha para o
Oeste, dando os primeiros passos nessa direção.
O segundo pôde fazer com que ela avançasse,
com a construção de Brasília e sua ligação com o norte
do Brasil, o que deu início à colonização de uma parte
até então inexplorada do País.
Colonização é, aliás, uma palavra que está intimamente ligada à fundação de Sinop. Seu próprio
nome é o acrônimo de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, empresa que se dedicou à colonização
do norte do Mato Grosso, por agricultores do norte
do Paraná.
Tudo começou em 1972, quando a Colonizadora
Sinop S.A., do empresário Ênio Pipino, adquiriu cerca
de 500 mil hectares de terra, situados a 500 quilômetros de Cuiabá, na BR-163, a Cuiabá-Santarém. O
empresário Ênio Pipino já trazia consigo, àquela altura, a experiência de formação de dezoito cidades no
Estado do Paraná.
Cerca de 400 homens, tendo à frente o gerentegeral da empresa, Ulrich Grabert e o topógrafo Benedito
Spadoni, lançaram-se à tarefa de abrir as principais picadas na selva para plantar, naquela área, quatro novas
cidades: Sinop, Vera, Santa Carmem e Cláudia.
Sinop foi, aﬁnal, fundada em 14 de setembro de
1974, dando início ao que mais tarde se chamaria de
“a mística do Nortão”, fenômeno de explosão populacional, gerado por brasileiros que acorreram de todos
os cantos do País para ocupar a Amazônia mato-grossense. Não por outra razão, Sinop é conhecida como
a capital do Nortão.
Graças a esse crescimento vertiginoso, pouco
menos de dois anos mais tarde Sinop passou a distrito do município de Chapada dos Guimarães, por Decreto do Governador José Garcia Neto, assinado no
dia 24 de julho de 1976. Cerca de três anos depois,
em 17 de dezembro de 1979, tornou-se município autônomo – apenas cinco anos após a sua fundação!
– mediante Decreto assinado pelo Governador Frederico Campos.
Hoje, Sinop tem uma população em torno de 115
mil habitantes e uma economia pujante, baseada principalmente na prestação de serviços e no setor agropecuário. O Município é o segundo maior produtor de
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grão do País. Seus principais produtos agrícolas são
soja, milho, arroz e algodão. Mais de dez mil empresas
funcionam atualmente em Sinop.
Não menos importante é o setor madeireiro, que
tem se voltado de forma cada vez mais intensa para a
atividade de reﬂorestamento. Nesse campo, graças ao
trabalho da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, espécies mais adequadas
a essa atividade na região, como a fava barriguda, a
tatajuba e a peroba-nanica, começam a ser utilizadas
para a melhoria e o fortalecimento do setor.
A atividade industrial também está se expandindo em Sinop. Exemplo disso é a instalação recente de
uma empresa dedicada à produção de sucos de frutas.
Com uma produção inicial mensal de 50 mil garrafas, a
Yasaí Alimentos planeja encerrar o ano vendendo 200
mil garrafas de suco por mês.
As exportações brasileiras contam com uma parcela de contribuição de Sinop. Nos primeiros quatro
meses deste ano, foi vendido para o exterior, especialmente para a China, o equivalente a 64,4 milhões de
dólares em grãos, carnes e madeira, número 6,33%
superior ao de igual período do ano passado. A soja
foi o principal produto de exportação do Município,
tendo a sua exportação alcançado a cifra de 44,4 milhões de dólares.
Os sinopenses também podem se orgulhar, com
segurança, do acesso à educação de que dispõem.
Além da rede de ensino básico e médio, o Município
é conhecido por ser uma cidade universitária. Ali estão
sediadas, além de diversas escolas superiores privadas, a Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso, dez unidades
de ensino superior com mais de 40 cursos.
Esse nível elevado de escolarização do Município certamente contribui para que ele se situe entre
os Municípios brasileiros de desenvolvimento humano elevado, com um IDH de 0,807. De acordo com os
dados disponíveis, Sinop ocupa a posição de número
422 entre os mais de cinco mil Municípios brasileiros.
Em relação aos Municípios do próprio Mato Grosso,
Sinop tem o sétimo melhor IDH do Estado.
Tudo isso é, sem dúvida, motivo de orgulho para
a população de Sinop, uma gente de valor, cujo trabalho vem construindo a prosperidade do Município
e do Estado de Mato Grosso. Não foi por outra razão
que eu quis fazer, desta tribuna, a minha homenagem
sincera aos moradores de Sinop.
Quero, portanto, registrar aqui o meu carinho e a
minha admiração pelos cidadãos sinopenses, a quem
desejo enviar os meus mais efusivos cumprimentos e
os meus votos de sucesso. Que Sinop continue cres-
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cendo e orgulhando cada vez mais o Estado de Mato
Grosso e o Brasil.
Aliás, Srª Presidente Serys, eu gostaria de falar,
aqui, desta Universidade do Estado de Mato Grosso,
a Unemat, que era uma fundação de ensino. Quando
fomos Deputado, de 1991 a 1994, nós a transformamos na Universidade Estadual de Mato Grosso, aquilo que, certamente, deve orgulhar V. Exª porque muito
me orgulha.
Para encerrar, quero dizer que teremos, agora,
no ﬁnal do ano, a inauguração da Embrapa de Sinop,
uma construção com mais de 12 mil metros quadrados
e que terá 70 doutores pesquisadores, sendo 35 do
Estado de Mato Grosso e 35 vindos de outros Estados
do País. Servirá de modelo e será uma das maiores
Embrapas do interior do País; certamente vai servir
muito para a região interiorana do Estado do Mato
Grosso, principalmente o norte do Estado, e será um
orgulho para o Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jorge Yanai, o
Sr. José Nery deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko,
2ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Muito obrigada, Senador Jorge Yanai, Senador pelo nosso Estado de Mato Grosso, que muito
nos honra. Diria, como descendente da comunidade
japonesa, é o primeiro Senador que representa a comunidade japonesa no Senado da República do nosso País; e com muita honra para os japoneses, seus
descendentes no Brasil; com muita honra para os
brasileiros e, mais ainda, para nós, mato-grossenses.
Nós já fomos colegas de Parlamento estadual, como
Deputado Estadual eu e o senhor também. Agora,
nos encontramos aqui. Sabemos da sua competência,
do seu compromisso, da sua determinação, o que é
importante para o nosso Mato Grosso, para o nosso
Congresso Nacional, para o nosso Senado.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador José
Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para falar das deﬁnições do
nosso Partido, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade,
em relação à eleição presidencial de 2010.
Reunido na sua 3ª Conferência Eleitoral Nacional no Rio de Janeiro no último mês de abril, o PSOL
tomou a deliberação de lançar a pré-candidatura do
advogado e ex-promotor de Justiça pelo Estado de São
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Paulo, Plínio de Arruda Sampaio, como candidato do
nosso Partido à Presidência da República.
Quero, justamente, Srª Presidente, dizer de forma
muito clara e transparente que não considero democrático o tratamento da grande mídia nacional, seja ela
escrita ou televisiva, especialmente a televisiva, que tem
desconsiderado a existência da candidatura do PSOL
e de outras candidaturas de partidos pequenos como o
nosso. Se são pequenos quanto ao número de ﬁliados
ou mesmo quanto à sua inserção na sociedade brasileira, não são nanicos morais como alguns que, mesmo
sendo grandes numérica e estruturalmente, do ponto
de vista político, ﬁcam a dever no quesito da ética e do
compromisso por transformações efetivas econômicas,
culturais, sociais e políticas em nosso País.
Nesse sentido, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os delegados reuniram-se no Rio de Janeiro,
depois de um processo de plenárias em todo o País,
e deﬁniram-se pelo lançamento da pré-candidatura de
Plínio de Arruda Sampaio, que será sacramentada pela
nossa Convenção Nacional, que será realizada em 30
de junho em São Paulo. Ali teremos a aﬁrmação do processo democrático amplo de debates que realizamos
no interior de nosso Partido, Presidente Sarney, para
escolher, entre os pré-candidatos do PSOL...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... que se
apresentaram para o debate partidário.
Nós ﬁzemos todo o processo de discussão e
chegamos a uma deﬁnição, que esperamos ver consagrada pela Convenção Nacional do PSOL em São
Paulo, em 30 de junho.
Mas Plínio de Arruda Sampaio tem uma história
digna de registro e de respeito: 79 anos de idade, 55
anos de vida pública iniciada em São Paulo como promotor público, foi Deputado Federal por três mandatos,
inclusive Deputado Constituinte; foi um dos fundadores
do Partido dos Trabalhadores e candidato a Governador de São Paulo em 90.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Queria pedir
um tempo de 5 minutos, Sr. Presidente, porque creio
que não usei mais do que três minutos para aqui expressar a opinião do PSOL no contexto dessa disputa
tão difícil e, ao mesmo tempo, ainda com marcos muito
autoritários, pelas razões que aqui vou expor.
Mas Plínio foi candidato a Governador em 2006
pelo PSOL em São Paulo e atualmente é Presidente
da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Trabalhou
na Organização das Nações Unidas em programa de
reforma agrária, desenvolvimento rural e desenvolvimento da pequena produção agrícola. Entre 64 e 70
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atuou no Chile. De 65 a 75 foi diretor de programa de
desenvolvimento da FAO, órgão das Nações Unidas
para agricultura e alimentação, trabalhando nessa
condição em todos os países da América Latina e do
Caribe, e desde 1975 atua como consultor da FAO.
Plínio, por sua história, por seu compromisso com
as lutas de transformação em nosso País, merece o
respeito e a consideração dos brasileiros e brasileiras que acreditam em um futuro digno, em um futuro
honesto, um futuro de pleno desenvolvimento para
as maiorias, não para as grandes corporações, para
seus lucros, para os setores que se acostumaram a
dominar a cena política brasileira e não permitem, ou
não querem permitir, que opiniões propostas possam
se apresentar e disputar o imaginário, a adesão, a
participação de todos os brasileiros neste importante
momento das eleições de outubro próximo.
Quero lastimar o espaço que a mídia nacional
tem conferido à candidatura do PSOL. A cobertura
tem sido direcionada a tentar mostrar ao País que só
existem três candidaturas: a candidatura da ex-Ministra
Dilma, a do ex-Governador José Serra e a da nossa
Senadora Marina Silva.
Tentam, com isso, enganar os brasileiros e brasileiras dos mais diversos Estados, dos rincões mais
distantes do País, quando não são dignos de conceder um mínimo de isonomia à cobertura das eleições
presidenciais. Reclamam da liberdade de imprensa,
reclamam desse ou daquele ataque à liberdade de
imprensa – nós somos favoráveis à plena liberdade de
imprensa no País – , porém não podemos concordar
com o tratamento que tenta relegar uma história, uma
luta de setores da sociedade brasileira, representada
pela pré-candidatura e futura candidatura do nosso
companheiro Plínio de Arruda Sampaio, que tem história, um legado, compromissos, uma visão de País que
pode não ser a visão daqueles que dominam a cena
política nacional – não porque tenham muitos deles
tantos méritos, mas porque têm ou estão associados
a interesses, a negócios e não vinculados efetivamente
aos interesses do povo brasileiro.
Portanto, protesto ﬁrmemente contra o boicote,
porque não é democrático oferecer uma cobertura
jornalística que destaque apenas a existência de três
candidaturas, ainda que sejam legítimas dentro do sistema político que nós temos no País. O que não é legítimo, nem legal, nem honesto é tratar as candidaturas,
inclusive a de outros partidos, não só a do PSOL, com
a discriminação que temos testemunhado. Inclusive,
nos debates realizados por várias organizações brasileiras nesta etapa de pré-campanha, não têm sido
convidados todos os candidatos. Isso também não é
democrático.
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Fiz um apelo nos últimos dias, Presidente Sarney,
ao Presidente da OAB, Dr. Ophir Cavalcante Júnior,
para que, ao promover o debate da OAB no próximo
mês de agosto, faça-o com todos os candidatos à Presidência da República, comece dando o bom exemplo
que alguns não tiveram a hombridade de oferecer,
permitindo e garantindo que todas as posições políticas, ideológicas, de projetos para o Brasil, possam
ser expressas por todos os candidatos à Presidência
da República.
Talvez fosse desnecessário fazer este pronunciamento se a postura fosse realmente outra. Então, o
PSOL, em nome da parcela de brasileiros que representa nesta Casa e no Congresso Nacional, dos que estão
na luta social, nos movimentos sindicais, populares, de
reforma agrária, por moradia, por desenvolvimento sustentável, pela agricultura familiar, pela juventude, pela
educação, em nome de trabalhadores do campo e da
cidade, quer, deseja que sejam divulgadas as ideias,
as propostas de todos os candidatos à Presidência
da República, que isso seja plenamente assegurado
mediante debates nas rádios, na televisão, nos jornais
e pelas entidades que promovem esses debates preparatórios para a eleição presidencial.
Portanto, ﬁca aqui o registro. Que os brasileiros
ﬁquem atentos, precisamos cobrar isonomia na cobertura da campanha presidencial, porque o que está
acontecendo não é justo, nem correto, nem digno.
Tentam o tempo todo demonstrar que existem apenas
três pré-candidaturas à Presidência. Os brasileiros e
brasileiras, com certeza, começam a se perguntar o
porquê dessa postura.
Quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
esta fala, demonstrar a nossa insatisfação e cobrar democraticamente que todos os brasileiros e brasileiras
possam saber, possam acompanhar o processo sem
nenhum tipo de postura autoritária – assim a chamo,
porque não respeita a igualdade que deve haver, o tratamento isonômico. Mesmo que os tempos e os espaços não sejam iguais, eles não podem, absolutamente,
ser negados como nós temos visto acontecer.
Ficam, portanto, a reclamação e a cobrança pública.
A resposta a ela depende do maior ou do menor atendimento aos princípios democráticos que devem reger um
processo tão importante, como o da escolha dos nossos
governantes, seja do Presidente da República, dos Governadores de Estado, dos Deputados Federais, dos Senadores e Senadoras, dos Deputados Estaduais. É um
processo que exige, para ser completo, a participação e,
sobretudo, a informação correta, limpa, sem tergiversação
e sem obstáculos à apresentação de todos que disputam
a consciência e o voto do povo brasileiro.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. José Nery, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Sem desejar entrar no mérito do discurso de V. Exª, quero
prestar um testemunho sobre Plínio de Arruda Sampaio.
Conheço-o há mais de quarenta anos, com ele
participamos dos trabalhos do Congresso Nacional, e
é um dos homens mais íntegros que a política brasileira tem, de muita combatividade, muita inteligência,
com uma grande coerência e que, ao longo dos anos,
só tem merecido o respeito de todos nós.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, Presidente Sarney, por essa manifestação e esse testemunho.
Como disse aqui, só queremos que a pré-candidatura
de Plínio, que será consagrada no dia 30, na convenção
nacional do PSOL, disponha, se não o mesmo espaço,
pelo menos da hombridade, da decência e da elegância
democrática de ser dito que há várias propostas disputando corações e mentes para dirigir este País.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Há sobre a mesa um requerimento de urgência
para o Projeto de Lei nº 88, de 2010.
Há uma unanimidade das Lideranças da Casa, que
foram consultadas e que subscrevem o requerimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 1ª
Secretária em exercício e 2ª Vice-Presidente, Senadora
Serys Slhessarenko. – Senador Heráclito Fortes, Senador Gim Argello – Senador João Ribeiro – Senador
Arthur Virgílio – Senador Renan Calheiros – Senador
José Nery – Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2010
Nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno,
requeremos urgência para inclusão na Ordem do Dia
do Plenário desta Casa, o PLC nº 88 de 2010.
Sala das Sessões, de junho de 2010. – Senadora Serys Slhessarenko –
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Na forma regimental, como há unanimidade das Lideranças, vou submeter o requerimento, de maneira
simbólica, à Casa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos, então, à votação do projeto.
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Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 2010 (nº5.920/2009, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a instituição do Adicional por Participação em Missão no Exterior, a
remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária e a remuneração dos cargos
de Atividades Técnicas da Fiscalização Federal
Agropecuária do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam as Leis nºs 10.484, de
3 de julho de 2002, 11. 090, de 7 de janeiro de
2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da
Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que
trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009,
dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal
do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que
trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, do
Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de que tratam as Leis nº 9.657, de 3 de junho
de 1998, e 11.355, de 19 de outubro de 2006, da
área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de
que trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de
2006, a instituição de Estrutura Remuneratória
para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto,
Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos da Agência
Brasileira de Inteligência – ABIN, de que trata a
Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, alterando essas leis a Lei nº 11.526, de 4 de outubro
de 2007; revoga dispositivos das Leis nº 11.784,
de 22 de setembro de 2008, e 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009; e dá outras providências.
Designo a Senadora Serys Slhessarenko, Relatora da matéria, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 847, DE 2010–PLEN
A SRª. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o objetivo
deste projeto, já anunciado pelo nosso Presidente
José Sarney, é padronizar e reorganizar as estruturas
remuneratórias de carreiras no âmbito da Administração Pública Federal.
A proposição em tela busca instituir e alterar diversos planos de carreira do Executivo, dispondo:
a) da instituição do Adicional por Participação em
Missão no Exterior, da recomposição remuneratória do
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Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária, da carreira de Agente Penitenciário Federal, dos empregos
públicos do quadro de pessoal do Hospital da Forças
Armadas – HFA, do Plano de Carreiras dos Cargos
de Tecnologia Militar, da área de auditoria do Sistema
Único de Saúde, da instituição remuneratória especial
para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, da recomposição remuneratória do Plano de Carreira e Cargos da Abin.
Na Câmara dos Deputados, a matéria tramitou
nas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço
Público, Finanças e Tributação e, por ﬁm, na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e de Redação.
No Senado, a matéria foi despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Não foram oferecidas emendas, vindo direto para o plenário.
A exposição de motivos que acompanha o projeto
encaminhado pelo Executivo deixa claro o seu objetivo
em garantir maior eﬁciência na prestação do serviço
público e na organização da Administração Pública.
As medidas propostas buscam suprir a demanda
dos diversos órgãos e entidades públicas por pessoal especializado e proporcionar aos servidores remuneração
justa, observados os parâmetros aplicáveis ao conjunto
das carreiras da Administração Pública Federal. O objetivo
é atrair e reter proﬁssionais de alto nível de qualiﬁcação,
compatíveis com a natureza e o grau de complexidade
das atribuições das carreiras e cargos objeto da proposta, em consonância com os parâmetros estabelecidos no
art. 39, §1º, da Constituição Federal, além de instituir um
serviço público proﬁssionalizado, responsável, eﬁciente e
democrático para construir e desenvolver uma inteligência
permanente no Estado.
Como expressou o Relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Deputado
Virgílio Guimarães, o projeto está em consonância com
o PPA para o período 2008/2011 (Lei nº 11.653, de 7
de abril de 2008), tendo em vista que as despesas estão contempladas no Orçamento em curso.
A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e encontra-se lavrada em
boa técnica legislativa e, quanto ao mérito, merece o
nosso apoio, pelas razões já expostas.
Voto.
Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 88 de 2010.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2010
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
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mara nº 88, de 2010 (PL nº 05920, de 2009,
na origem), que dispõe sobre a instituição
do Adicional por Participação em Missão no
Exterior, a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária e a remuneração dos cargos de Atividades Técnicas da
Fiscalização Federal Agropecuária do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho
de 2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e
11.344, de 8 de setembro de 2006, da Carreira de Agente Penitenciário Federal, de
que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro
de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro
de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de
15 de maio de 2001, do Plano de Carreiras
dos Cargos de Tecnologia Militar, de que
tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de
1998, e 11.355, de 19 de outubro de 2006,
da área de Auditoria do Sistema Único de
Saúde, de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006, a instituição de Estrutura
Remuneratória para os cargos efetivos de
Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração do Plano
de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, de que trata a
Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008,
alterando essas Leis e a Lei nº 11.526, de
4 de outubro de 2007; revoga dispositivos
das Leis nºs 11.784, de 22 de setembro de
2008, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e
dá outras providências.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Tramita nesta Comissão o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 88 de 2010 (PL nº 5.920, de 2009, na
origem), de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a instituição
do Adicional por Participação em Missão no Exterior,
a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização
Agropecuária e a remuneração dos cargos de Atividades Técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária do
quadro de pessoal permanente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam as
Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006,
da Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que
trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, dos
Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do Hospi-
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tal das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº
10.225, de 15 de maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de que tratam as
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19
de outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema
Único de Saúde, de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006, a instituição de Estrutura Remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração
do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira
de Inteligência – ABIN, de que trata a Lei nº 11.776,
de 17 de setembro de 2008, alterando essas Leis e a
Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivos das Leis nºs 11.784, de 22 de setembro de
2008, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e dá outras
providências.
O objetivo do projeto é padronizar e reorganizar
estruturas remuneratórias de carreiras no âmbito da
Administração Pública Federal.
A proposição em tela, busca instituir e alterar diversos planos de carreira do Executivo, dispondo:
a) da instituição do Adicional por Participação em
Missão no Exterior;
b) da recomposição remuneratória do Grupo de
Suporte à Fiscalização Agropecuária;
c) da carreira de Agente Penitenciário Federal;
d) dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal
do Hospital das Forças Armadas – HFA;
e) do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar;
f) da área de Auditoria do Sistema Único de
Saúde;
g) da instituição remuneratória especial para os
cargos efetivos de Engenharia, Arquiteto, Economista,
Estatístico e Geólogo;
h) da recomposição remuneratória do Plano de
Carreira e Cargos da ABIN.
Na Câmara dos Deputados a matéria tramitou
nas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço
Público, Finanças e Tributação, por ﬁm na Comissão
de Constituição, Justiça, Cidadania e de Redação.
No Senado a matéria foi despachada à Comissão
de Constituição, Justiça e de Cidadania.
À matéria não foram oferecidas emendas.
II – Análise
As alterações pretendidas está sendo realizada
no diploma legal adequado, estando, ainda, em perfeita harmonia com o arcabouço jurídico vigente. O
projeto está lavrado em boa técnica legislativa. Não
há qualquer óbice constitucional para sua aprovação.
A exposição de motivos, que acompanha o Projeto
encaminhado pelo Executivo, deixa claro seu objetivo
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em garantir maior eﬁciência na prestação do serviço
público e na organização da Administração Pública:
As medidas propostas buscam suprir demanda
dos diversos órgãos e entidades públicos por pessoal
especializado e proporcionar aos servidores remunerações justas, observados os parâmetros aplicáveis
ao conjunto das carreiras da Administração Pública
Federal. O objetivo é atrair e reter proﬁssionais de alto
nível de qualiﬁcação, compatíveis com a natureza e o
grau de complexidade das atribuições dos cargos e
das carreiras e cargos objeto da proposta, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 39 §
1º da Constituição Federal, além de instituir um serviço público proﬁssionalizado, responsável, eﬁciente e
democrático para construir e desenvolver uma inteligência permanente no Estado.
Como expressou o relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Deputado Virgílio Guimarães, o projeto está em concordância com o PPA para o período 2008/2011 (Lei nº
11.653, de 7 de abril de 2008) tendo em vista que as
despesas, além de estarem contempladas no orçamento em curso.
Vale lembrar que a Lei LDO de 2010 dispõe que as
despesas com pessoal relativas a concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de
cargos, empregos e funções, bem como alterações de
estrutura de carreiras devem constar de anexo especíﬁco
da lei orçamentária. Tais proposições estão contempladas no Anexo V da Lei Orçamentária para 2010.
Além disso, a elaboração da proposta de estruturação, criação e reestruturação de planos de carreiras
e cargos foram elaboradas, pelo Poder Executivo, em
estrita observância aos princípios constitucionais e à
legislação que rege as atividades da Administração
Pública, não desrespeitando nenhum dos preceitos
básicos, como:
a) ingresso em cargos públicos mediante aprovação em concurso público;
b) avaliação de desempenho individual e institucional;
c) mecanismo de desenvolvimento na carreira
orientado pelo mérito;
d) remunerações não superiores ao limite estipulado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal;
e) ﬁxação dos vencimentos de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes das Carreiras;
f) irredutibilidade da remuneração; e
g) não vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para efeito de remuneração.
A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e encontra-se lavrada em
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boa técnica legislativa. E, quanto ao mérito merece o
nosso apoio pelas razões já expostas.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2010. –
Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável.
Complementa-se, assim, a instrução da matéria.
Podemos passar à sua apreciação.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Senador Augusto Botelho, com a palavra.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo com o parecer, mas houve categorias do
Incra e do DATASUS que ﬁcaram de fora. No entanto,
houve a promessa pelo Governo de que seria corrigida
essa falha do projeto. Só para lembrar o fato, a ﬁm de
que essas classes não ﬁquem esquecidas. Mas sou
favorável à aprovação.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a palavra, Sr. Presidente.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Sr. Presidente, eu posso falar?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pode.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Como Relatora. Sem revisão do orador.) – Eu também
gostaria de complementar que várias categorias ﬁcaram
fora. Nós nos comprometemos também, lá em Mato
Grosso, de que isso virá a posteriori, juntamente com o
Senador Augusto Botelho. Se ﬁzermos restrições agora
ao projeto que está aqui, ele não vai seguir em frente,
e precisamos resolver este problema, depois resolveremos o outro, sob pena de ﬁcarmos sem nenhum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
saudar o relatório apresentado pela Senadora Serys
Slhessarenko e dizer do nosso apoio ﬁrme e decidido
a todas as iniciativas que aqui visam fortalecer e valorizar os servidores públicos do nosso País.
Alguns, aqui, muitas vezes, reclamam do inchaço
da máquina pública, reclamam do papel, do trabalho
dos servidores públicos. No entanto, quero dizer a V. Exª
que tenho convicção de que é muito mais importante
apoiar os servidores públicos em suas reivindicações
de melhorias salariais, de estruturação e reestruturação de suas carreiras, como aqui fazemos, e, com
isso, incentivá-los para que prestem um bom trabalho
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ao povo brasileiro naqueles setores e instituições –
Ministérios e órgãos públicos – em que estão lotados.
É preciso melhorar cada vez mais o desempenho no
serviço prestado à sociedade.
Nesse sentido, ao assinar o requerimento para
que a matéria fosse imediatamente votada aqui no
plenário, quero dizer que preﬁro que os recursos públicos sirvam para pagar os servidores públicos, para
fortalecer o papel do Estado brasileiro, na garantia de
todas as políticas públicas necessárias ao real e bom
desenvolvimento do nosso País, do que economizar
bilhões do Orçamento da União para pagar a impagável e criminosa dívida interna e externa.
Por isso, ao apoiar e votar favoravelmente ao
projeto, quero também dizer, Sr. Presidente, que os
servidores da Casa – e outro dia cobrei aqui de público
esclarecimentos sobre o plano de carreira dos servidores do Senado Federal... Sei que a comissão que trata
do assunto está envidando esforços para encontrar um
acordo que garanta, primeiro, que, se o plano não vai
ser aquele adequado ou ideal para todos os servidores
e servidoras do Senado Federal, que ele seja o plano
possível, contanto que nós possamos trabalhar para
votá-lo, Sr. Presidente, na próxima semana.
Sei que é o desejo da Mesa, sei que é o desejo
da comissão especial que está analisando o plano.
Agora, sei que há diﬁculdades em adequações para
que eventuais perdas que teriam – e a nossa posição
também é esta – sejam equanimente divididas entre
todas as carreiras, entre todas as categorias, técnicos,
assistentes legislativos, consultores e as demais carreiras e funções internas da Casa, de modo que possamos, dentro do prazo legal permitido, fazer justiça
aos servidores do Senado.
E, aqui, critiquei e critico, como faço quando é
preciso, a existência de uma disparidade enorme e uma
valorização maior de uns e menor de outros. Injustiças
não podemos aceitar em lugar algum no serviço público. Por que aceitaríamos no Senado Federal?
Agora, é preciso que, ao votarmos o plano de
carreira, tenhamos absoluta clareza sobre o seu impacto na folha, sobre a necessária adequação para
que não tenhamos aqui servidores de primeira categoria, devidamente valorizados, e outros servidores não aquinhoados, não tratados com aquilo que
consideramos fundamental, que é a sua valorização
salarial, proﬁssional, para que continuem prestando,
como prestam, um enorme serviço a esta Casa e, por
extensão, ao País.
Então, aqui apresentei questionamentos. Gostaria
de saber das informações adequadas para votarmos
com plena consciência, sabermos o que estamos fazendo, no intuito de que o plano a ser aprovado seja
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aquele que responda às necessidades dos servidores
da Casa e, principalmente, aos interesses do País.
Voto favoravelmente, esperando que este nosso
gesto, o gesto do Congresso Nacional, da Câmara e do
Senado, sirva de estímulo e incentivo para que todas
as carreiras do serviço público cada vez mais se dediquem à tarefa fundamental de servir ao povo brasileiro
em todas as políticas públicas do Estado brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Gim Argelo, do Distrito
Federal.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente José Sarney, muito obrigado a todas as Srªs e
aos Srs. Senadores, principalmente aos Líderes. A
Senadora Serys Slhessarenko se deu ao trabalho de
conversar sobre o projeto com todos nós, Líderes, e
neste momento faço referência a todos eles, Líder Renan Calheiros, Líder Aloísio Mercadante, Líder Agripino
Maia, Líder Arthur Virgílio e todos os Líderes que concordaram, de imediato, em fazer esta votação. Quero
parabenizar V. Exª, Sr. Presidente, que é o Presidente
do Congresso Nacional, porque isso faz justiça, pela
agilidade que está se dando a este plano, beneﬁciando
esses servidores que tão bem representam o serviço
público nacional.
Então, quero só dizer essas poucas palavras. Estamos prontos para votar. O PTB, sempre que for convocado, eu, como Líder do glorioso Partido Trabalhista
Brasileiro, sempre que convocado a votar a favor do
funcionalismo público, principalmente o funcionalismo
público exemplar dessas categorias que aqui estão,
sempre estaremos presentes e votaremos sim.
Estamos prontos e concordamos plenamente
com a votação desse plano.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu só gostaria de dizer que acho que realmente é um
avanço para milhares de funcionários, relembrando
que, infelizmente, ainda não estão sendo beneﬁciados
os funcionários do Incra e do Datasus. Mas eu espero
que, em breve, eles também sejam merecedores pelo
trabalho que desempenham.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Fico sensibilizado. Foi justamente pela causa
desses funcionários que a Presidência agilizou o processo, de modo que nós votássemos hoje esse projeto de lei.

597

Junho de 2010

Não havendo mais oradores, eu encerro a discussão e vou submeter o projeto à votação, havendo
concordância unânime dos Líderes da Casa.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2010
(Nº 5.920/2009, na origem)
Dispõe sobre a instituição de Adicional por Participação em Missão no Exterior,
a remuneração dos cargos de Atividades
Técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária do Quadro de Pessoal Permanente
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, de que tratam as Leis nºs
10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro
de 2006, da Carreira de Agente Penitenciário
Federal, de que trata a Lei nº 11,907, de 2
de fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº
10.225, de 15 de maio de 2001, do Plano de
Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar,
de que tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998 e 11.355, de 19 de outubro de
2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei nº 11.344,
de 8 de setembro de 2006, a instituição de
Estrutura Remuneratória para os cargos
efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, a remuneração
do Plano de Carreiras e Cargos da Agência
Brasileira de Inteligência – ABIM, de que
trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de
2008, alterando essas Leis e a Lei nº 11.526,
de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivos
das Leis nºs 11.784, de 22 de setembro de
2008, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Adicional por Participação
em Missão no Exterior
Art. 1º Fica instituído o Adicional por Participação
em Missão no Exterior – APME devido, exclusivamente,
ao servidor de nível superior ou intermediário do Plano
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de Classiﬁcação de Cargos – PCC de que trata a Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo – PGPE de que trata a
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, integrante do
Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores que tenha sido designado para missão transitória
ou permanente no exterior, conforme disposto no art.
58 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006.
§ 1º O APME somente será devido se a missão
para a qual o servidor tiver sido designado tiver duração igual ou superior a 1 (um) ano.
§ 2º O APME será pago ao servidor a que se
refere o caput a partir do retorno das missões para
s quais tenha sido designado e enquanto estiver no
exercício das atribuições do cargo efetivo do qual seja
titular no Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º O APME não será devido nas hipóteses de
cessão.
§ 4º O servidor que ﬁzer jus ao APME que cumprir
jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais perceberá o respectivo adicional proporcional.
§ 5º O servidor a que se refere o caput que esteja recebendo o APME deixará recebê-lo enquanto
designado para outra missão no exterior, retomado o
pagamento a partir do seu retorno.
§ 6º A participação em mais de uma missão no
exterior não gera o direito à percepção de mais de um
valor do APME.
Art. 2º Os valores do APME são os constantes do
Anexo I desta Lei, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir
da data nele especiﬁcado.
Art. 3º O adicional a que se refere o art. 1º será
pago em conjunto com a remuneração devida pelo
exercício de cargo ou função comissionada e com a
gratiﬁcação de desempenho a que o servidor faça jus
em virtude do plano de cargos ao qual pertença e não
servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens.
Art. 4º O APME somente integrará os proventos
da aposentadoria e as pensões se percebido por pelo
menos 60 (sessenta) meses, e ao servidor que deu
origem à aposentadoria ou à pensão aplica-se o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
CAPÍTULO II
Dos Cargos de Atividades Técnicas
da Fiscalização Federal Agropecuária
do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Art. 5º O Anexo da Lei nº 10.484, de 3 de julho
de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo II desta
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Lei, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir das datas nele
especiﬁcados.
Art. 6º O anexo IX da Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo III
desta Lei, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir das datas nele especiﬁcadas.
Art. 7º O Anexo XIV-A da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo
IV desta Lei, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir das
datas nelas especiﬁcadas.
CAPÍTULO III
Da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de
Agente Penitenciário Federal – GDAPEF
Art. 8º O Anexo X-C da Lei nº 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo
V desta Lei, com efeitos ﬁnanceiros a partir das datas
nele especiﬁcadas.
CAPÍTULO IV
Dos Empregos Públicos do Hospital
das Forças Armadas
Art. 9º O art. 9º da Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................
Parágrafo único, A partir de 1º de julho
de 2010, os empregados ocupantes dos empregos públicos de Especialistas em Saúde –
Área Médico-odontológica, de que trata o art.
1º desta Lei, deixarão de fazer jus à Vantagem
Pecuniária Individual – VPI, de que trata a Lei
nº 10.698, de 2 de julho de 2003, cujos valores
serão incorporados ao salário dos empregados
ocupantes dos mencionados empregos públicos, conforme disposto na tabela a do Anexo
desta Lei.”(NR)
Art. 10. A partir de 1º de julho de 2010, a tabela
a do Anexo da Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001,
passa a vigorar na forma do Anexo VI desta Lei.
CAPÍTULO V
Da Carreira de Tecnologia Militar
Art. 11. Os arts. 7º-A, 21-A e 21-B da Lei nº 9.657,
de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º-A. ..............................................
..............................................................
§ 12. Os valores do ponto da GDATEM
são os ﬁxados na alínea a do Anexo I desta
Lei.
§ 13. Os valores a serem pagos a título de
GDATEM serão calculados multiplicando-se o
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somatório dos pontos aferidos nas avaliações de
desempenho individual e institucional pelo valor
do ponto constante da tabela a do Anexo I desta
Lei, observados o nível, a classe e o padrão em
que se encontra posicionado o servidor.
..................................................... ”(NR)
“Art. 21-A. Fica instituída a Retribuição
por Titulação – RT, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível
superior integrantes do Plano de Carreira dos
Cargos de Tecnologia Militar que sejam detentores do título de Doutor ou grau de Mestre ou
sejam possuidores de certiﬁcado de conclusão,
com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade
com a classe, padrão e titulação ou certiﬁcação comprovada, nos termos da alínea b do
Anexo I e do Anexo II desta Lei.
..................................................... ”(NR)
“Art. 21-B. Fica instituída a Gratiﬁcação de
Qualiﬁcação – GQ, a ser concedida aos titulares
de cargos de provimento efetivo de nível intermediário integrantes do Plano de Carreira dos
Cargos de Tecnologia Militar, em retribuição ao
cumprimento de requisitos técnico-funcionais,
acadêmicos e organizacionais necessários ao
desempenho das atividades de nível intermediário de desenvolvimento de tecnologia militar,
de acordo com os valores constantes da alínea
c do Anexo I e do Anexo III desta Lei.
..................................................... ”(NR)
Art. 12. O Anexo da Lei nº 9.657, de 3 de junho
de 1998, passa a denominar-se Anexo I.
Art. 13. As tabelas referentes ao valor do ponto da
gratiﬁcação de desempenho dos cargos de nível superior e intermediário, constantes da alínea a do Anexo
I da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, observado
o disposto no art. 12 desta Lei, passam a vigorar na
forma do Anexo VII desta Lei, com efeitos ﬁnanceiros
a partir das datas nelas especiﬁcadas.
Art. 14. A Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar acrescida dos Anexos II e III, na forma
dos Anexos VIII e IX desta Lei, com efeitos ﬁnanceiros
a partir das datas nelas especiﬁcadas.
Art. 15. O Anexo XXI da Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo
X desta Lei, com efeitos ﬁnanceiros a partir das datas
nele especiﬁcados.
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CAPÍTULO VI
Da Área de Auditoria do Sistema Único de Saúde
Art. 16. Os arts. 32, 33, 34, 35 e 36 da Lei nº
11.344, de 8 de setembro de 2006, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 32. ................................................
..............................................................
§ 2º O valor a ser pago a título de GDASUS será calculado multiplicando-se o somatório dos pontos aferidos nas avaliações
de desempenho institucional e individual pelo
valor do ponto constante do Anexo XV, observados o nível, a classe e o padrão em que se
encontra posicionado o servidor.
..................................................... ”(NR)
“Art. 33. Até a edição dos atos referidos
nos §§ 3º e 4º do art. 31, a GDASUS será paga
aos servidores em exercício no DENASUS,
que a ela façam jus, nos valores correspondentes a 80 (oitenta) pontos por servidor, observado o valor do ponto constante do Anexo
XV, de acordo com o respectivo nível, classe
e padrão.
Parágrafo único. O disposto no caput
aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados e funções de conﬁança que fazem jus
à GDASUS.” (NR)
“Art. 34. A partir do primeiro dia do mês
em que forem ﬁxadas as metas de desempenho institucional do DENASUS e até que sejam processados os resultados da respectiva
avaliação de desempenho, poderão ser antecipados até 80% (oitenta por cento) do valor
máximo da GDASUS, conforme o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado
o servidor, observando-se, nesse caso:
..................................................... ”(NR)
“Art. 35. ................................................
..............................................................
§ 3º O servidor que passar a receber a
GDASUS pode, a qualquer tempo, optar por
voltar a receber a gratiﬁcação de desempenho
de atividade ou de produtividade a que faz jus
em decorrência do exercício das atribuições
do respectivo cargo efetivo, considerando o
Plano de Carreiras ou cargos a que pertença.” (NR)
“Art. 36. ................................................
I – .........................................................
a) a partir de 1º de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do
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valor máximo do respectivo nível, classe e
padrão;
b) a partir de 1º de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
valor máximo do respectivo nível, classe e
padrão;
..................................................... ”(NR)
Art. 17. A Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 35-A. Em caso de afastamentos e
licenças considerados pela Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com
direito à percepção da GDASUS, o servidor
continuará percebendo a gratiﬁcação correspondente à última pontuação obtida até que
seja processada sua primeira avaliação após
o retorno.
Parágrafo único. O disposto no caput não
se aplica aos casos de cessão.”
“Art. 35-B. Até que seja processada a
primeira avaliação de desempenho individual
que venha a surtir efeito ﬁnanceiro, o servidor
recém-nomeado para cargo efetivo e aquele
que tenha retornado de licença sem vencimento ou de cessão ou de outros afastamentos sem
direito à percepção da GDASUS, no decurso
do ciclo de avaliação, receberão a respectiva
gratiﬁcação no valor correspondente a 1/3 (um
terço) do percentual máximo da parcela individual, aplicando-se a avaliação institucional
no período, observado o nível, a classe e o
padrão do cargo efetivo.”
“Art. 35-C. Os titulares dos cargos efetivos referidos no caput do art. 30 quando em
exercício no próprio DENASUS e investidos
em cargo em comissão ou função de conﬁança
farão jus à GDASUS da seguinte Forma:
I – os investidos em função de conﬁança ou cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, níveis
3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a GDASUS calculada conforme disposto no § 2º do
art. 32; e
II – os investidos em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 5, 4 ou equivalentes,
perceberão a GDASUS com base no valor
máximo de sua parcela individual somado no
valor decorrente do resultado da avaliação
institucional do período.
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Parágrafo único. A avaliação institucional
referida no inciso II será a do DENASUS.”
“Art. 35-D. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, com manutenção do cargo
efetivo, o servidor que faça jus à GDASUS continuará a percebê-la em valor correspondente
ao de última pontuação que lhe foi atribuída,
na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada a sua primeira
avaliação após a exoneração.”
“Art. 35-E. O servidor ativo beneﬁciário
da GDASUS que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50%
(cinqüenta por cento) da pontuação máxima
estabelecida para essa parcela será imediatamente submetido a processo de capacitação ou
de análise da adequação funcional, conforme
o caso, sob responsabilidade do DENASUS.
Parágrafo único, A análise de adequação
funcional visa a identiﬁcar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e
servir de subsídio para a adoção de medidas
que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor.”
Art. 18. o Anexo XV da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo XI desta Lei, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir
das datas nele especiﬁcadas.
CAPÍTULO VII
Da Estrutura Remuneratória
de Cargos Especíﬁcos
Art. 19 Fica instituída Estrutura Remuneratória
Especial para os cargos de provimento efetivo, de nível
superior, de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, integrantes dos Planos de Carreiras
e de Cargos referidos no Anexo XII desta Lei.
§ 1º A Estrutura Remuneratória de que trata o
caput será composta das seguintes parcelas;
I – Vencimento Básico, conforme valores estabelecidos no Anexo XIII desta Lei; e
II – Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades
de Cargos Especíﬁcos – GDACE, de que trata o art.
22 desta Lei.
§ 2º A remuneração dos servidores que optarem
pela percepção da Estrutura referida no caput é composta pelas parcelas de que tratam os incisos I e II do
§ 1º deste artigo, acrescidas das Vantagens Pessoais
Nominalmente Identiﬁcadas – VPNI.
§ 3º o disposto no caput se aplica aos aposentados e pensionistas.
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Art. 20 Os servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo de que trata o Anexo XII desta Lei
poderão optar pela Estrutura Remuneratória Especial,
de que trata o art. 19 desta Lei, na forma do Termo de
Opção constante do Anexo XV desta Lei, com efeitos
ﬁnanceiros a partir de 1º de julho de 2010, situação na
qual deixarão de fazer jus à estrutura remuneratória
do respectivo Plano de Carreira, Plano de Cargos ou
quadro de pessoal.
Parágrafo único. O servidor que optar pela Estrutura Remuneratória de que trata o art. 19 desta Lei
pode, a qualquer tempo, optar por voltar e receber a
estrutura remuneratória a que faz jus em decorrência
do exercício das atribuições do respectivo cargo efetivo, considerado o Plano, a Carreira ou o quadro de
pessoal a que pertença.
Art. 21 A jornada de trabalho dos ocupantes dos
cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19
desta Lei é de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 22. Fica instituída, a partir de 1º de julho de
2010, a Gratiﬁcação de Desempenho de Cargos Especíﬁcos – GDACE, devida aos titulares dos cargos
de provimento efetivo, de nível superior, referidos no
Anexo III desta Lei, optantes pela Estrutura Especial
de Remuneração referida no art. 19. Quando lotados
e em exercício das atividades inerentes as atribuições
do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da administração pública federal ou nas situações referidas
no § 9º deste artigo, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional.
§ 1º A GDACE será paga conservado o limite
máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta)
pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em
seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor
estabelecido no Anexo XIV desta Lei, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir de 1º de julho de 2010.
§ 2º A pontuação referente à GDACE será assim
distribuída:
I – até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e
II – até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em
função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.
§ 3º Os valores a serem pagos a título de GDACE serão calculados multiplicando-se o somatório dos
pontos aferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do
Anexo XIV desta Lei de acordo co o respectivo nível,
classe e padrão.

601

Junho de 2010

§ 4º Para ﬁns de incorporação da GDACE aos
proventos da aposentadoria ou às pensões, serão
adotados os seguintes critérios:
I – para as aposentadorias concedidas e pensões
instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratiﬁcação
será correspondente a 50 (cinqüenta) pontos do valor
máximo do respectivo nível, classe e padrão;
II – para as aposentadorias concedidas e pensões
instituídas após 19 de fevereiro de 2004:
quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3º e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47,
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de pontos
constante do inciso I deste parágrafo ; e
aos demais aplicar-se-á para ﬁns de cálculo das
aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887,
de 18 de junho de 2004.
§ 5º Os critérios e procedimentos especíﬁcos de
avaliação de desempenho individual e institucional e
de Atribuição da Gratiﬁcação de Desempenho referida
no caput deste artigo serão estabelecidos em atos dos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, observada a legislação vigente.
§ 6º O resultado da primeira avaliação gera efeitos ﬁnanceiros a partir do início do primeiro período
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais
diferenças pagas a maior ou a menor.
§ 7º Até que seja regulamentada a Gratiﬁcação
de Desempenho referida no caput deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores referidos no art. 19
desta Lei perceberão a GDACE em valor correspondente a 80º (oitenta por cento) de seu valor máximo,
observados a classe e o padrão do servidor, conforme
estabelecidos no Anexo XIV desta Lei.
§ 8º O disposto no § 7º deste artigo aplica-se
aos ocupantes de cargos comissionados que fazem
jus à GDACE.
§ 9º Até que se efetivem as avaliações que considerem as condições especíﬁcas de exercício proﬁssional, a GDACE será paga em valor correspondente
a 80 (oitenta) pontos, observados o posicionamento na
tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor:
I – cedido aos Estados do Amapá, de Roraima
e de Rondônia, com fundamento no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no
§ 2º do art. 19 da Lei Complementar nº 41, de 22 de
dezembro de 1981;
II – à disposição de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, conforme disposto no art. 20 da Lei
nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991;
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III – de que trata o art. 21 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991; ou
IV – cedido nos termos do inciso I do art. 22 e do
art. 23 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998.
§ 10. A partir da implantação das avaliações que
considerem as condições especíﬁcas de exercício
proﬁssional, a GDACE será paga aos servidores de
que trata o § 9º deste artigo com base na avaliação
de desempenho individual, somada ao resultado da
avaliação institucional do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 11. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19 desta Lei, quando investidos em cargo em comissão ou função de conﬁança
no respectivo órgão e entidade de lotação, farão jus à
GDACE da seguinte forma:
I – os investidos em função de conﬁança ou em
cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS níveis 3, 2, 1 ou equivalente,
perceberão a respectiva gratiﬁcação de desempenho
calculada conforme disposto no § 3º deste artigo;
II – os investidos em cargo de Natureza Especial ou
em cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes,
perceberão a respectiva gratiﬁcação de desempenho
calculada com base no valor máximo de parcela individual somado ao resultado da avaliação institucional do
respectivo órgão ou entidade de lotação no período; e
III – a avaliação institucional referida no inciso
II deste parágrafo será a do órgão ou entidade de lotação.
§ 12. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19 desta Lei, quando não se
encontrarem em exercício no respectivo órgão ou
entidade de lotação somente farão jus à GDACE da
seguinte forma:
I – quando requisitados pela Presidência ou VicePresidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão
a GDACE calculada com base nas regras aplicáveis
como se estivessem em efetivo exercício no respectivo
órgão ou entidade de lotação;
II – quando cedidos para órgãos ou entidades
da União distintos dos indicados no inciso I do caput
deste artigo e investidos em Cargo de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6, 5, 4, ou
equivalentes, e perceberão GDACE calculada com base
no resultado da avaliação institucional do período;
III – quando cedidos para órgão ou entidade do
Poder Executivo federal e investidos em cargo em comissão DAS-3, DAS-2, DAS-1 ou em função de conﬁança ou equivalentes, e perceberão a GDACE como
disposto no inciso I do caput deste parágrafo; e
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IV – a avaliação institucional referida no inciso
II deste parágrafo será a do órgão ou entidade de lotação.
§ 13. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, os ocupantes dos cargos de que trata o art. 19
desta Lei continuarão percebendo a GDACE correspondente ao último valor obtido, até que seja processada
a sua primeira avaliação após a exoneração.
§ 14. Até que seja processada a primeira avaliação do desempenho individual que venha a surtir efeito ﬁnanceiro, o servidor recém nomeado para cargo
efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem
vencimento ou de cessão ou de outros afastamentos
sem direito à percepção de gratiﬁcação de desempenho
no decurso do ciclo de avaliação receberá a GDACE
no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos.
§ 15. Em caso de afastamentos e licenças consideradas pela Lei nº 8.122, de 11 de agosto de 1990,
como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da GDACE, o servidor
continuará percebendo a gratiﬁcação correspondente
à última pontuação obtida, até que seja processada a
sua primeira avaliação após o retorno.
§ 16. O disposto no § 15 não se aplica aos casos de cessão.
§ 17. Os servidores que obtiverem avaliação de
desempenho individual inferior a 50% (cinqüenta por
cento) da pontuação máxima prevista serão submetidos
a processo de capacitação ou de análise de adequação
funcional, conforme o caso, sob a responsabilidade do
órgão ou entidade de lotação.
§ 18. A análise de adequação funcional visa a
identiﬁcar as causas dos resultados obtidos na avaliação de desempenho e servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do
desempenho do servidor.
§ 19. A GDACE não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratiﬁcação de desempenho
de atividade ou de produtividade, independentemente
da sua denominação ou base de cálculo.
§ 20. Aplicam-se aos servidores que fazem jus à
GDACE as disposições referentes à sistemática para
avaliação de desempenho dos servidores de cargos
de provimento efetivo e dos ocupantes dos cargos de
provimento em comissão instituída por intermédio do
art. 140 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008,
salvo disposição expressa em legislação especíﬁca.
CAPÍTULO VIII
Do Plano de Carreiras e Cargos da ABIN
Art. 23. A Lei nº 11.776. de 17 de setembro
de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
3º-A:
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“Art. 3º-A. Os titulares do cargo efetivo de
nível superior de Instrutor de Informações do
Grupo Informações possuidores do Curso de
Informações Categoria “A” da extinta Escola
Nacional de Informações – EsNI ou do Curso
de Aperfeiçoamento em Inteligência do extinto Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Recursos Humanos – CEFARH ou de curso
equivalente da Escola de Inteligência, titulado
como Analista de Informações, em função da
formação especíﬁca de que é possuidor, passam a integrar a Carreira de que trata a alínea
a do inciso I do caput do art. 2º desta Lei.
§ 1º O enquadramento dos servidores
de que trata o caput na Carreira de Oﬁcial
de Inteligência ﬁca condicionado à comprovação de que:
I – Preenchem os requisitos para ingresso
no cargo de Oﬁcial de Inteligência;
II – suas atribuições guardam similaridade
em diferentes graus de complexidade e responsabilidade com o exercício de atividades de
natureza técnico-administrativas relacionadas
à obtenção, análise e disseminação de conhecimentos e ao desenvolvimento de recursos
humanos para a atividade de inteligência;
III – sua investidura haja observada as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias
anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se poste-
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rior a essa data, tenha decorrido de aprovação
em concurso público.
§ 2º Atendidas as condições de que tratam os incisos I, II e III do § 1º deste artigo,
os servidores de que trata o caput serão enquadrados nos cargos do Plano de Carreiras
e Cargos da ABIN, observados a similaridade de suas atribuições, ou requisitos de formação proﬁssional e a posição relativa na
Tabela de Correlação, nos termos do Anexo
VII desta Lei.
§ 3º Ao Diretor-Geral da ABIN incumbe
efetivar os enquadramentos de que trata o §
1º deste artigo.”
Art. 24. A Tabela g do Anexo II da Lei nº 11.526,
de 4 de outubro de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo XXII, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir de
1º de janeiro de 2010.
Art. 25. Os Anexos II a VII da Lei nº 11.776, de
17 de setembro de 2008, passam a vigorar na forma
dos Anexos XVI a XXI desta Lei.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 27. Ficam revogados:
I – os arts. 49 e 68 e os Anexos XLIII, XLIV e LX
da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; e
II – o art. 29 e os Anexos VI e XI da Lei nº 11.907,
de 2 de fevereiro de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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.
2
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,
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da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
3
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.
4
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.
5
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
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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.
6
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.
7
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.
8
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 eCidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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9
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.
10
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.
11
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.
12
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
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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.
13
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.
14
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
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.
15
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.
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Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
16
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.
17
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.
18
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.
19
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 providên-
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cias (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.
20
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.
21
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.
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22
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.
23
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.
24
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.
25
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
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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.
26
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.
27
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.
28
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.
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29
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.
30
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.
31
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.
32
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.
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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.
33
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.
34
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).
35
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
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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.
36
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).
37
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.
38
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.
39
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),
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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.
40
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.
41
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.
42
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.
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43
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.
44
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.
45
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.
46
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 Ro-
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sado), 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.
47
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.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a realizar doação para a reconstrução de
Gaza.
Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325,
de 2010, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador João
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Eduardo Suplicy.
49
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 Fe-
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deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
50
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.
51
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 DecretoLei 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.
52
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.
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53
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.
54
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.
55
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
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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.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e 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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57
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.
58
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
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Inelegibilidades),para declarar a inelegibilidade, em quaisquer outros Municípios do mesmo
Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos
na eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar), Relator: Senador
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários do Senador Romero Jucá e, em separado,
do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
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 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.
60
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.
61
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
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acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar), Relator: Senador
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários do Senador Romero Jucá e, em separado,
do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
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 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.
63
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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
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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.
65
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 oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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66
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.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar), Relator: Senador
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrários do Senador Romero Jucá e, em separado,
do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
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.
69
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.
70
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.
71
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 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 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” 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.
73
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.
74
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 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
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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.
75
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, 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.
76
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
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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 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 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.
78
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.
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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.
79
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.
80
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.
81
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.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero, também, registrar a presença aqui no plenário
dos alunos da Faculdade de Direito Moura Lacerda,
de Ribeirão Preto, São Paulo.
Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, oradora inscrita.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vendo aí
a euforia de muitos funcionários que estão recebendo a boa notícia da aprovação, era algo que esperavam já há muito tempo. E nós, Senadores, estávamos
sensibilizados com a permanente presença deles em
nossos gabinetes, solicitando, uns da área da saúde,
outros da área da agricultura, que fossem reconhecidos, melhorados, para assim poderem prestar um
melhor serviço à nossa Nação.
Eu gostaria aqui, Srªs e Srs. Senadores, de dizer
que, nesses últimos dias, o Nordeste como um todo,
mas não só o Nordeste, eu sei que outras regiões do
nosso País, estão vivendo todo este momento de muitas festividades juninas, bem próprias da nossa história, das nossas raízes, do nosso folclore, que começa
no mês de junho, em homenagem aos Santos: Santo
Antônio, São João e São Pedro.
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No meu Estado, o Rio Grande do Norte, não é
diferente,. Especiﬁcamente na cidade que administrei,
existe uma grande festa durante todo o mês, que é chamada Mossoró Cidade Junina. Todos esses valores da
nossa cultura estão presente, desde a história também,
bem típica naquela cidade, que aconteceu no mês de
junho, especiﬁcamente no dia de Santo Antônio, que é
a resistência da cidade ao bando de Lampião, contada
todos os anos durante esse período.
Há um grande espetáculo cultural, uma grande
encenação em praça pública relembrando esse fato,
fazendo com que essas festividades se tornem ainda
mais fortes, garantindo a perpetuação dessa história
para as novas gerações, e servindo também como
um adendo maior, uma referência maior às nossas
festividades.
Estive também em outras cidades, como a cidade de Açu, que tem o São João mais antigo deste
Brasil. Estivemos ainda na cidade de Santana do Seridó, onde há também uma grande movimentação. Não
foi diferente em Currais Novos, com Forronovos, com
as quadrilhas e os festivais. Em Natal, todos os dias
ocorrem muitos e muitos arraiais, naquela cidade tão
bonita, tão querida, que já é um marco para o turismo
no Nordeste. E o encantamento dessas festividades,
com certeza, torna-se mais um atrativo.
Estou falando sobre isso para levar algo que
considero fundamental no nosso Nordeste e no meu
Estado, que é exatamente o turismo. Ele não vem somente através das nossas belezas naturais, ele precisa da sustentabilidade, do reforço, através de eventos
de uma maneira geral, seja o evento cultural, como as
festas juninas – folclórico e cultural –, seja o evento
religioso, seja o evento educacional, seja o evento de
negócios, enﬁm, todas as formas de eventos que promovam, que atraiam, que façam com que as pessoas
cheguem ao Rio Grande do Norte para conhecer as
nossas belezas, para participar desses encontros, desses eventos e, assim, gerar emprego e renda.
Eu tive a oportunidade de estar em cidades em
que, aparentemente, antes nada acontecia, mas eventos dessa natureza – vou dar aqui o exemplo de Cerro
Corá, uma cidade serrana – vêm promovendo aquelas
cidades. E não é diferente com outras cidades serranas,
como Martins, como Portalegre, nas quais se promove
o turismo interno, mas também o turismo que vem pelas pessoas que estão em outras cidades ou do próprio
norte-rio-grandense, que se desloca, nesse período,
dos Estados em que vivem, em que moram, levando
amigos para conhecer e, assim, divulgando, cada vez
mais, o potencial grande que tem o Rio Grande do
Norte para o turismo.
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Claro que precisamos de mais infraestrutura,
como é o caso do aeroporto. O Aeroporto Augusto
Severo, na cidade de Parnamirim, que serve a Natal,
o nosso aeroporto, está altamente deﬁcitário. O aeroporto, que foi projetado para até 1 milhão e 200 mil
pessoas e hoje já recebe mais do que o dobro, precisa, sim, de uma expansão; precisa, sim, ser mais bem
estruturado.
Nós temos um aeroporto que está caminhando
lentamente, mas que já é uma grande obra para o
nosso Estado, que é o Aeroporto de São Gonçalo do
Amarante, dentro de uma outra visão, um aeroporto
que também será um grande aeroporto de cargas, o
maior. Na realidade, não existe nenhum dessa categoria
no nosso Brasil. E o Rio Grande do Norte foi escolhido para sediá-lo, porque ﬁca na esquina – podemos
assim dizer – do nosso continente, bem mais próximo
do mercado dos outros continentes, e vai ser concluído sim, num futuro bem próximo, esperamos, já que o
Presidente esteve recentemente lá na nossa cidade e
assinou ﬁnalmente o decreto para que seja feito todo
um processo de concessão para que aquele aeroporto possa ser concluído. E isso precisa ser feito até a
Copa, porque a nossa cidade, Natal, também é sede
da Copa em 2014. Então, ainda há muito para se fazer.
Mas, enquanto esse aeroporto está sendo construído,
estruturando-se, nós precisamos que o que hoje existe
também seja olhado com muita atenção e que seja feito
algo para melhorar mais as condições de bem receber
aqueles que chegam ao nosso Estado.
Recentemente, na feira que aconteceu em São
Paulo, a cidade de Natal foi escolhida como cidade
referência para o turismo no nosso Nordeste, pelas
suas belezas, pelo clima, pela questão das dunas e
de muitos e muitos outros atrativos, além do que nós
temos de melhor, que é a nossa gente, que muito bem
sabe receber e que recebe de braços abertos, de coração batendo forte, sempre querendo fazer com que
aqueles que chegam se sintam em casa e possam
retornar muitas vezes ao nosso Estado.
A Senadora Serys foi uma das nossas visitantes que muito nos honrou. Foi maravilhoso, não foi,
Senadora?
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT. Intervenção fora do microfone.) – Maravilhoso.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Está
na hora de voltar para descansar um pouquinho, olhando aquele mar maravilhoso, aquele sol que não tem
igual, aquele céu e as nossas dunas, as nossas áreas
preservadas.
Natal tem tido esse cuidado de preservar muitas
áreas, inclusive o Morro do Careca, mas precisamos,
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cada vez mais, associar a essas belezas estruturas,
eventos, algo que dê sustentabilidade durante todo o
ano. O nosso turismo tem condição, sim, e vai acontecer de ser, durante todo o ano, independente de ser
período de férias ou não, realmente algo diferente, algo
marcante, algo que veio para ﬁcar no Estado do Rio
Grande do Norte, que vai se projetar muito mais não
somente para o Brasil, mas para todo o mundo.
É isso que queremos, aproveitando a grande janela de oportunidades que será aberta com a Copa do
Mundo acontecendo também na cidade de Natal. Em
2014, através dessa oportunidade, mostraremos mais
e mais o que é o Rio Grande do Norte, o que é a terra
potiguar, as suas belezas, começando pela chegada.
Chega-se em um lugar maravilhoso, que é exatamente
a cidade de Natal.
Por isso, Senadora Serys, mais uma vez, convido não somente V. Exª, mas todos que nos assistem
para que conheçam o Rio Grande do Norte, as suas
belezas, a sua história, o seu folclore, a sua gente, o
potencial que tem não somente para o turismo, mas,
com certeza, para desenvolver muitas e muitas oportunidades para este País.
Quero aqui também, falando em oportunidades,
relembrar que oportunidades acontecem onde também
podemos ter energia. O Rio Grande do Norte, hoje,
já tem vários parques eólicos. Começou pelo Rio do
Fogo, já está em Guamaré, em outras regiões e com
potencial ainda maior onde os ventos estão produzindo energia, que vai dar sustentabilidade, autonomia ao
nosso Estado, inclusive com condição de podermos
também transferir energia a outros Estados.
É um Estado pequeno, mas produtor de petróleo
em terra, com gás. O gás que vai para Fortaleza, que
vai para o Ceará vem do nosso chão, além do sal que
produzimos. Noventa e sete por cento do sal que os
brasileiros consomem, esse gostinho bom, vem lá do
nosso Rio Grande do Norte.
Então, estou aqui, exatamente hoje, relembrando esses eventos juninos que acontecem, que promovem, que trazem alegria, que trazem o lazer, mas que,
principalmente, fazem com que cada cidade possa
ter momentos também de incentivo, de estímulo, de
ampliação na geração de emprego e renda. São milhares de pessoas que, neste período, passam a ter
mais oportunidade de uma renda a mais por intermédio das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes, dos
pequenos comércios, da oportunidade de mostrar o
nosso artesanato, de apresentá-lo, de divulgá-lo e
de, com esse artesanato também, adquirir um pouco
mais de renda.
A atividades como essas, aparentemente simples,
que, muitas vezes, nem se valoriza tanto, dou o maior
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incentivo e apoio porque entendo que isso promove,
gera emprego e gera renda.
E foram essas as andanças que ﬁzemos recentemente por várias cidades, não somente para participar
das atividades juninas, mas também para participar de
eventos de negócios importantes, como a Expofruta,
que já é uma feira internacional que acontece no oeste potiguar, na cidade de Mossoró. Ali é a região onde
produzimos o melão, e é próxima, também, ao Vale do
Açu, onde temos uma grande produção de banana,
de manga, também com um potencial para ser ainda
maior. Há também a região de Baraúna, que também
é uma produtora de frutas tropicais irrigadas, onde
temos as terras mais férteis do Nordeste, que são,
exatamente, as da Chapada do Apodi. Essas terras
podem, sim, ter irrigação; há como fazer acontecer a
irrigação porque a barragem de Santa Cruz, que era
um sonho acalentado por séculos por todos daquela
região, há mais de oito anos foi concluída, está pronta.
A barragem foi feita. Agora, é preciso apenas que haja
vontade política, determinação, coragem para constituir, com as águas da barragem, perímetros irrigados
para gerar emprego e renda no Apodi.
Trata-se não somente da questão da agricultura irrigada, mas da preparação da mão de obra, que
passa pela ampliação do que hoje temos, Senadora,
de vários núcleos educacionais. A Ufesa, que é a Universidade Federal do Seridó, hoje já está chegando
a outras cidades da mesma região do médio oeste,
como a cidade de Caraúbas, a região central de Angicos, chegando também em Pau dos Ferros, onde
as obras já têm o seu início previsto para até o ﬁnal
do ano. E isso vai preparar muito a base técnica necessária para estimular, cada vez mais, a fruticultura;
além, é claro, dos institutos tecnológicos, que estão
sendo ampliados, que estão surgindo, da forma como
sempre defendi.
Por isso, apresentei, na Comissão de Educação,
11 projetos. Serão mais 11 institutos tecnológicos para
o nosso Estado: alguns já anunciados, alguns já conﬁrmados, mas outros que, com certeza, irão acontecer,
para fazer com que, através do processo educacional,
com preparação de mão de obra, levando em consideração o potencial de cada região do nosso Rio Grande
do Norte, nós tenhamos uma educação inclusiva, uma
educação que, realmente, leve para o jovem o direito
de terminar o curso médio e já ter a oportunidade de
um emprego, de poder chegar à universidade com a
certeza de que o seu curso não vai ser em vão, porque ele vai ter a oportunidade de, através do seu conhecimento, da sua competência, gerar a sua própria
renda, e o direito de ter uma vida melhor.

JUNHO 2010
29954

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, eram essas palavras que eu queria colocar,
além de fazer, também, uma referência aos agricultores,
aos produtores que encontrei na cidade de Coronel Ezequiel, quando da Caprifeira. Quero parabenizar o Prefeito
daquela cidade, que iniciou neste ano, com muito esforço,
mas com determinação, com recursos próprios, a Caprifeira, fazendo essa exposição na sua cidade.
Na realidade, nós entendemos que, sempre, esse
primeiro passo é mais difícil, mas, pelo sucesso do que
aconteceu naquela região, tenho convicção de que,
através de outros eventos dessa natureza, que vão
continuar acontecendo naquela cidade no próximo ano,
no outro ano,essa vai se transformar na maior feira de
caprino-ovinocultura para a região do Trairi.
Parabéns ao Prefeito, aos seus colaboradores e a
todos da cidade. Vi, com muita alegria, esse momento
em que começa a ter, aquela cidade, um evento que
fala de algo que é próprio da região, que é a criação
de caprinos e ovinos, para fazer a troca de experiências, para, através dessa feira, haver, com certeza,
os negócios e, assim, poder não somente melhorar
a atividade, mas também gerar mais emprego e mais
renda, através da caprino-ovinocultura, que é algo característico da nossa região.
Foi nesse encontro que muitos agricultores, muitos pequenos agricultores, nos procuraram para saber,
exatamente, sobre a medida provisória que trata do
perdão das dívidas para aqueles que ﬁzeram empréstimo através do Banco do Nordeste.
A medida provisória, aprovada aqui nesta Casa,
trouxe a eles uma esperança muito grande de poder,
ﬁnalmente, ﬁcar sem aquele peso, aquele peso grande,
aquela angústia de uma dívida que não estavam podendo pagar, não porque não quisessem, mas porque
não tinham condições, em função de diﬁculdades que
ocorreram com a lavoura, de diﬁculdades que tivemos
pelo clima. Um ano foi seco, outro ano foi muito cheio,
no outro ano o inverno foi irregular e eles não tiveram
condição de pagar.
Então, a renegociação das dívidas ﬁcou acertada,
nesta Casa, através de uma medida provisória, com
o perdão para aqueles que tinha contraído dívidas de
até R$10 mil. Inclusive, ﬁcou muito claro que seria da
dívida líquida, sem o acréscimo dos juros, obedecendo
a vários critérios, critérios esses que precisam ser muito esclarecidos. Por exemplo, quem tem dívidas com o
Banco do Brasil não foi beneﬁciado. Outros, que já as
tinham renegociado, também não serão beneﬁciados.
Então, isso precisa ﬁcar muito claro, porque se criou
uma grande esperança, e nós precisamos esclarecer,
detalhadamente.
Amanhã, espero voltar a esta tribuna para trazer
todo o detalhamento. Já foi sancionada pelo Presiden-
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te, mas precisa ser regulamentada. Por não ter sido
regulamentada, os agricultores estão indo ao Banco
do Nordeste e não estão conseguindo nenhuma informação. Muito pelo contrário, continuam a receber cobranças, inclusive cobranças judiciais, execuções que,
através da medida provisória, ﬁcou acertado, aqui nesta
Casa, seriam suspensas até o dia 31 de dezembro,
inclusive aquelas que não tinham sido beneﬁciadas
através desse projeto.
Então, ﬁcam aqui, já, esse alerta e a certeza de
que, em breve, estarei aqui com mais detalhes, para
que ﬁque tudo muito claro para aqueles que serão beneﬁciados e para que, assim, nenhum outro sofra prejuízo em função de achar que será beneﬁciado, deixar
de pagar sua dívida e ter um problema maior.
Era isso, Srª Presidente, que eu queria trazer,
hoje, a esta Casa, agradecendo pela tolerância, porque sei que já passei do tempo.
Mais uma vez, quero fazer o convite: neste período a que estamos chegando, de muitas festas juninas, quero convidar não somente a Senadora Serys,
que preside, mas também todos que nos assistem
para irem ao Rio Grande do Norte. Se não puderem ir
agora, em qualquer época do ano vocês chegarão e
encontrarão, sempre, Natal linda, luminosa, alegre e
pronta para recebê-los.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senadora Rosalba Ciarlini.
Eu gostaria de dizer, Senadora, que eu já estive
em Natal. É maravilhosa, lá tudo é lindo, a paisagem é
linda! As delícias da comida do Rio Grande do Norte!
Tudo é maravilhoso, mas mais maravilhosa, ainda, foi
a hospitalidade que eu recebi lá.
A senhora, não sei como, descobriu que eu estava lá. Acho que tem um detector. Eu estava no hotel,
quietinha, descansando por três ou quatro dias, e lá
chegou a Senadora Ciarlini, numa amabilidade fantástica, que a gente até ﬁca emocionada de lembrar. O
Senador Garibaldi, que era Presidente do Senado e
do Congresso, nos descobriu lá e nós passamos horas
deliciosas com a população e com os seus familiares,
realmente com hospitalidade.
Terra bonita, boa e com povo trabalhador e hospitaleiro tem de ir para a frente, não é Senadora?
Parabéns, parabéns.
Muito obrigada.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
obrigada, também.
Durante o discurso do Sr. Rosalba Ciarlini,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu gostaria, já encerrando a sessão,
de agradecer.
Em primeiro lugar, quero falar da mobilização
fantástica da Andréia e do Pedro Laurino para a aprovação – lideranças que foram determinantes – do PLC
nº 88, de 2010.
Só foi possível essa aprovação graças ao acordo de Líderes.
Então, estamos, realmente, muito conscientes de
que foi votado por acordo que beneﬁcia tantas categorias e, também, dizer que sabemos que muitas outras
categorias, várias outras categorias, inclusive do meu
Estado de Mato Grosso, não foram contempladas. O
Senador Botelho também elencou algumas, assim
como a Senadora Ciarlini, mas precisa ser feita uma
nova proposição para complementar, porque não foram incorporadas lá na Câmara. Vindo para o Senado,
se fôssemos incorporar, não teríamos mais condições
de aprovar isso neste ano. Então, para não prejudicar
esses que já tiveram a conquista na Câmara, nós tivemos de deixar de fora outras categorias.
Eu queria agradecer, realmente, a todos os Líderes, a todos os Líderes: ao Senador Renan; ao Senador Francisco Dornelles; ao Senador Gim Argello; ao
Senador Osmar Dias; ao meu Líder, Senador Aloizio
Mercadante, que não estava presente mas autorizou
de imediato; ao nosso vice-Líder, Senador Eduardo
Suplicy, que, prontamente, não só assinou, como veio
aqui declarar o voto dele, porque precisava sair; ao
Senador Antonio Carlos Valadares; ao Senador José
Nery; à Senadora Marina Silva; ao Senador Mão Santa; ao Senador José Agripino, que foi o primeiro para
quem liguei, para pedido de urgência, e que prontamente aquiesceu; ao Senador Arthur Virgílio; ao Senador Romero Jucá, que me ligou, gentilmente, pedindo que eu ﬁzesse a relatoria e apoiando de imediato.
Faço um agradecimento muito especial a essa ﬁgura
tão especial, que está até agora aqui, que é o nosso
Senador Pedro Simon, que está aqui com a sua ﬁbra,
com a sua garra, esteve aqui o tempo inteiro, votou e
está aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos, realmente, e a todos
os trabalhadores e servidores do nosso Senado, que
sempre estão prontos e estão no trabalho.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Sr. Gerson Camata enviou discurso
à Mesa, que será publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, demorou, mas aconteceu o que era
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inevitável. Disse há tempos que tínhamos uma lição a
dar ao mundo em matéria de produção de combustíveis
renováveis, especialmente de etanol. Pois agora, depois
de uma ofensiva sem precedentes contra o derivado
da cana-de-açúcar, que só faltou responsabilizá-lo por
todos os males do mundo, eis que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA na sigla em
inglês, incluiu nosso etanol na lista de biocombustíveis
renováveis de baixo carbono.
De acordo com a avaliação da EPA, o álcool emite
61 por cento menos carbono do que a gasolina, incluindo todo o ciclo de produção, do plantio à distribuição. A
redução nas emissões de carbono proporcionada pelo
etanol de cana-de-açúcar nem pode ser comparada à
do etanol de milho produzido nos Estados Unidos, que
é de apenas 21 por cento.
A decisão da agência americana signiﬁca a concessão de um passaporte mundial para o etanol como
componente imprescindível para a redução dos gases
do efeito estufa. É o reconhecimento de que o etanol
que sai da cana é o mais eﬁciente, o que mais reduz
emissões e, por enquanto, o único viável comercialmente.
Esse reconhecimento abre caminho para a conquista do mercado americano, que não deverá ocorrer
sem diﬁculdades, devido ao lobby do milho, que faz uso
de um discurso nacionalista, alegando que o país não
pode depender de um “combustível estrangeiro”.
O mercado americano consumirá 75 bilhões de
litros de etanol em 2022. Desses 75 bilhões, calculase que seriam importados de 15 a 18 bilhões de litros.
Segundo determinação do Departamento de Energia,
a gasolina deve conter uma mistura de combustíveis
renováveis, de fontes que poluem menos. O problema
é que o cultivo do milho para a produção de etanol está
tomando o lugar das áreas em que antes eram produzidos alimentos. Os resultados têm sido a elevação do
preço do grão, uma série de problemas ambientais e a
necessidade de subsídios governamentais.
O etanol obtido a partir do milho exige muito dos
produtores, e mais ainda do governo. Em primeiro lugar,
precisa de muita água, e também do uso intensivo de
nitrogênio como fertilizante, o que coloca sob risco de
contaminação o lençol freático e os rios. A água usada para abastecer uma usina que produz 100 milhões
de galões de combustível por ano poderia abastecer
uma cidade de 5 mil habitantes. Além disso, o subsídio governamental concedido à indústria do etanol de
milho chega a astronômicos 4 bilhões e 100 milhões
de dólares anuais.
Não custa lembrar que, nos últimos 2 anos, o
Brasil foi alvo de um bombardeio de ambientalistas,
autores de uma campanha que pretendia transformar
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o etanol em principal responsável pelo aquecimento
global e, como se não bastasse, pela fome no mundo.
Passamos a ser apontados como um dos responsáveis pela crise mundial de alimentos, já que, ao plantar cana-de-açúcar, estávamos roubando espaço ao
cultivo de grãos – embora a superfície ocupada pelas
lavouras de cana corresponda a apenas 2 por cento
da usada pela agropecuária, e a expansão da área
canavieira ocorra, em 99 por cento dos casos, pela
conversão de pastagens.
Chegou-se ao cúmulo do absurdo quando o então
relator especial da ONU para o Direito à Alimentação,
o suíço Jean Ziegler, felizmente substituído no cargo,
qualiﬁcou a produção de biocombustíveis de “crime
contra a humanidade”.
Argumentos racionais de pouco valem diante de
campanhas orquestradas, destinadas a criar um clima
de histeria. Cerca de 15 por cento das áreas em que
existem canaviais são renovadas com outras lavouras,
entre as quais feijão e soja. Entre um dos possíveis
efeitos da cultura da cana, portanto, está o crescimento
da oferta de alimentos, e não a sua redução.
O retorno da racionalidade está produzindo efeitos, como a associação entre empresas brasileiras
e estrangeiras para o aperfeiçoamento da produção
de etanol e a criação de novos biocombustíveis no
Brasil.
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Uma empresa de biotecnologia americana procura parcerias com o setor sucroalcooleiro para produzir
óleo diesel a partir de cana no Brasil. Um método de
baixo custo permitiria transformar a celulose contida
na biomassa em combustíveis renováveis, usando
microorganismos para fermentar a celulose. Do processo resultariam um diesel renovável, para substituir
o mineral, biodiesel, combustível para aviões e produtos químicos.
Enﬁm, a batalha começa a ser vencida. A incredulidade desaparece, as campanhas orquestradas
perderam quase totalmente sua força. O etanol brasileiro está destinado a abastecer o mundo. O Brasil,
que foi pioneiro e escolheu o caminho certo, tem como
destino a liderança na pesquisa e no fornecimento de
combustíveis renováveis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Não havendo mais oradores inscritos,
vou encerrar a sessão.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30
minutos.)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**
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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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(23)

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

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

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

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)

1. José Nery (PSOL-PA)

(3)

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

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)
Notas:

(2)

(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).
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges (PR)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (PSC)

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.

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

(1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

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

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.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2

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

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).

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)
Sérgio Guerra (PSDB)

1. VAGO

(5)

(7)

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.

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)

(51,93,102)

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)

(55,94,103)

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)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66,100,105)

(22,98,99)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

(24,67,85,92,97)

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

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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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 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).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
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Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

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.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador 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)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

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

(3,19)

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)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,17)

(9)

4. Cícero Lucena (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)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(23)

(7,23,43,45)

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)

Eliseu Resende (DEM)

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)

(28)

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

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) (6)
RELATOR: Senador Jefferson Praia (PDT-AM) (5,12,16)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(11,15)

1. Fátima Cleide (PT)
2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Jorge Yanai (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador 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).
11. 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).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

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

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

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

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

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 )
Jorge Yanai (DEM)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Mário Couto (PSDB)

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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

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)

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

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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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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
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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

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

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,78)

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

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

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

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
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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)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)
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).
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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).
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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
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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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

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

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: 24/04/2010
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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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: 29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

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

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
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)
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