CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 113ª SESSÃO À 119ª SESSÃO DA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA

VOLUME 34 Nº 46
06 DE JULHO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS.
BRASÍLIA – BRASIL
2010

VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL
1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823v. ; 27 cm.
Quinzenal.
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972.
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 19461. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecretaria de Anais.
CDD 341.2531
CDU 328(81)(093.2)

Senado Federal
Subsecretaria de Anais - SSANS
Via N 2, Unidade de Apoio I.
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2009-2010)

PRESIDENTE
1º VICE-PRESIDENTE
2º VICE-PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO
3º SECRETÁRIO
4º SECRETÁRIO

Senador
Senador
Senadora
Senador
Senador
Senador
Senadora

JOSÉ SARNEY ( PMDB-AP)
MARCONI PERILLO ( PSDB-GO)
SERYS SLHESSARENKO ( PT-MT)
HERÁCLITO FORTES ( DEM-PI)
JOÃO VICENTE CLAUDINO ( PTB-PI)
MÃO SANTA ( PMDB-PI)
PATRÍCIA SABOIA ( PDT-CE)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Senador
2º Senador
3º Senador
4º Senador

CÉSAR BORGES ( PR-BA)
ADELMIR SANTANA ( DEM-DF)
CÍCERO LUCENA ( PSDB-PB)
GERSON CAMATA ( PMDB-ES)

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
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Considerações sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da transposição dos servidores de Rondônia para a União e sobre o desenvolvimento dessa região. Senador Valdir Raupp. .......

264

ARTIGO DE IMPRENSA
Registro do artigo intitulado “O Brasil precisa, a
juventude quer”, publicado no Jornal do Brasil, edição
do dia 6 de julho de 2010. Senador Paulo Paim......
Observações sobre o artigo do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, publicado no dia 4
de julho de 2010, no jornal O Estado de S. Paulo,
o qual fala a sobre a importância dos candidatos
debaterem de forma franca e aberta as questões
nacionais. Senador Arthur Virgílio..........................

155

194

CALAMIDADE PÚBLICA
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................

159

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comentários a respeito da importância da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 17,
sobre a prorrogação dos incentivos ﬁscais da Zona
Franca de Manaus e registro de voto favorável à
referida PEC. Senador Alfredo Nascimento...........
Considerações a respeito da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) n° 17, que prorroga
os incentivos ﬁscais da Zona Franca de Manaus,
ressaltando sua importância para o Amazonas. Senador Magno Malta................................................
Discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 17, de 2008, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais

177

178

Pág.

Transitórias (prorrogação dos benefícios para Zona
Franca de Manaus). Senador Arthur Virgílio..........
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Renato Casagrande...............................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Inácio Arruda. ........................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Romeu Tuma..........................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Eduardo Azeredo. ..................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senadora
Lúcia Vânia. ...........................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Jayme Campos. .....................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Flexa Ribeiro..........................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador
Paulo Paim.............................................................
Discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 17, de 2008, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para Zona
Franca de Manaus). Senador Jefferson Praia. ......
Aparte ao senador Jefferson Praia. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Aparte ao senador Jefferson Praia. Senador
Paulo Paim.............................................................
Aparte ao senador Jefferson Praia. Senador
Antonio Carlos Valadares. .....................................
Aparte ao senador Jefferson Praia. Senador
Magno Malta. .........................................................
Discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 17, de 2008, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para Zona
Franca de Manaus). Senador Acir Gurgacz...........
Discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 17, de 2008, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais

240
241
242
243
243
243
244
244
245

246
247
249
249
250

251

II
Pág.

Transitórias (prorrogação dos benefícios para Zona
Franca de Manaus). Senador Magno Malta...........
Considerações a respeito dos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), no Município de Novo Repartimento no Pará, e as condições de vida naquele local.
Senador Flexa Ribeiro. ..........................................

ELEIÇÃO
251
Registro de indignação pela antecipação
de propaganda política feita pelo presidente Lula.
Senadora Marisa Serrano. ..................................
290

DROGA
Comentários sobre pesquisa a respeito dos
hábitos da juventude brasileira, feita pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), e
considerações sobre o desenvolvimento de políticas públicas que visam minimizar o problema das
drogas. Senador Acir Gurgacz...............................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Paulo Paim.............................................................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Romeu Tuma..........................................................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Roberto Cavalcanti. ...............................................

156
157
158
159

ECONOMIA NACIONAL
Comentários a respeito da atuação das empresas
de cartões de crédito no Brasil e o controle dos juros
praticados por elas. Senador Roberto Cavalcanti........
Aparte ao senador Roberto Cavalcanti.
Senador Paulo Paim. ......................................

161
162

EDUCAÇÃO
Comentários sobre os investimentos e recursos destinados à educação e pedido de conclusão
do processo de votação do Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2005. Senador Papaléo Paes. .....
Considerações a respeito da necessidade
de uma educação de qualidade para a juventude brasileira, que engloba o ensino fundamental,
médio, superior e proﬁssionalizante, e o resultado da pesquisa de ensino no Ceará, que superou
as metas previstas para o ano de 2009. Senador
Inácio Arruda.......................................................
Aparte ao senador Inácio Arruda. Senador
Paulo Paim.............................................................
Aparte ao senador Inácio Arruda. Senador
Jefferson Praia.......................................................
Considerações sobre o desempenho da educação no Pará, medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e a falta de
uma política especíﬁca para a educação na região.
Senador Flexa Ribeiro. ..........................................

Pág.

ENSINO MÉDIO
Considerações sobre a educação no Piauí,
tendo em vista a reprovação, pelo Ministério da
Educação (MEC), do ensino médio daquele estado.
Senador Mão Santa...............................................
Aparte ao senador Mão Santa. Senador
Inácio Arruda. ....................................................
Aparte ao senador Mão Santa. Senador
Heráclito Fortes. ................................................
Aparte ao senador Mão Santa. Senadora
Rosalba Ciarlini. ..................................................
Aparte ao senador Mão Santa. Senador
Garibaldi Alves Filho..........................................

Considerações a respeito da campanha de
valorização dos intérpretes de Língua Brasileira de
Sinais (Libras) e sobre o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) n° 325/2009, pela regulamentação da proﬁssão. Senador Arthur Virgílio................................

165
167
167
168

187

EXPLORAÇÃO SEXUAL

282
284

FORÇAS ARMADAS

285

Encaminhamento favorável ao Parecer nº 921,
de 2010, sobre a Mensagem nº 158, de 2010 (nº
302/2010, na origem), pela qual o presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do general de exército Fernando Sérgio
Galvão, para exercer o cargo de ministro do Superior

290

163

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Considerações sobre a necessidade de tomar
providências em casos de abusos sexuais, tendo em
vista a forma de atuação da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pedoﬁlia. Senador Magno Malta. .
Considerações a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pedoﬁlia e sobre
a importância da denúncia do crime de abuso de
crianças e adolescentes. Senador Magno Malta. ..
Aparte ao senador Magno Malta. Senador
Paulo Paim.............................................................
Aparte ao senador Magno Malta. Senador
Jefferson Praia.......................................................

153

169

189

252
254
255

III
Pág.

Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria
do general Ernesto Alvez Conforto, a partir de 31 de
agosto de 2010. Senador Marcelo Crivella..............
Registro de voto favorável à indicação do
almirante Marcos Martins para o Superior Tribunal
Militar. Senador José Nery. ....................................

180

Pág.

Considerações sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº 33, conhecida como PEC
dos jornalistas, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à não necessidade
de diploma de jornalista. Senador Inácio Arruda...

196

187
LEGISLAÇÃO PENAL

HOMENAGEM
Registro de homenagem ao ex-governador,
ex-ministro e ex-deputado federal Dante Martins de
Oliveira, cujo falecimento completou quatro anos
em 6 de julho de 2010. Senador Jayme Campos. .
Registro de homenagem aos jovens que
acompanharam a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude. Senador
Magno Malta. .........................................................
Registro de requerimento de voto de aplauso
ao procurador Carlos Alberto Souza de Almeida,
pela posse no cargo de procurador-geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas. Senador Arthur Virgílio..
Registro de voto de aplauso a José Calixto
Ramos, presidente da Central Sindical de Trabalhadores, ao presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais do Município do Rio de Janeiro,
Fernando Cascavel, e a sua esposa, Rosa. Senador
Marcelo Crivella. ....................................................
Registro da proposta de se inscrever o nome
do índio Ajuricaba no livro dos heróis da Pátria, levando em consideração a sua importância na história do Amazonas. Senador Arthur Virgílio...........
Registro de elogio à indicação do senador Romeu Donizete Ruﬁno para o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Senador
Marcelo Crivella. .........................................................
Registro de homenagem ao prefeito e ao secretário de Transportes da cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Senador Marcelo Crivella.

175

175

177

Comentários a respeito da violência contra
a mulher, considerando o Mapa da Violência no
Brasil, de 2010, divulgado pelo jornal O Estado de
S. Paulo de 4 de julho de 2010, e a Lei Maria da
Penha. Senadora Marisa Serrano..........................
Aparte à senadora Marisa Serrano. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Aparte à senadora Marisa Serrano. Senadora
Rosalba Ciarlini......................................................

169
170
171

PARECER
178

180

189

200

148

IMPRENSA
Considerações sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) n° 33, conhecida como PEC dos
jornalistas, com destaque à não necessidade do diploma de jornalista. Senador Antonio Carlos Valadares.

183

MULHER

HOMENAGEM PÓSTUMA
Registro de voto de pesar pelo falecimento
do jornalista Waldimir Maia Leite, ocorrido na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco. Senador
Marco Maciel. ........................................................

Considerações a respeito da votação do Código de Processo Penal, o qual visa o aperfeiçoamento do instrumento para que o Poder Judiciário
seja mais ágil e diminua a impunidade. Senador
Renato Casagrande...............................................

185

Parecer nº 977, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 74, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora Maria
Laura da Rocha, ministra de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Delegada Permanente do Brasil junto
à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Brasunesco). Senador
Fernando Collor...................................................
Parecer nº 978, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 72, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Marcel Fortuna Biato, ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado Plurinacional da Bolívia. Senador Eduardo Suplicy. ...
Parecer nº 979, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 75, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José
Eduardo Martins Felício, ministro de Primeira Classe

183

185

IV
Pág.

da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Cuba. Senador Pedro Simon. ...........................
Parecer nº 980, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 86, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Frederico Cezar de Araújo, ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
do Chile. Senador Eduardo Suplicy. ......................
Parecer nº 981, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 118, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Luiz
Antônio Fachini Gomes, ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Tunísia. Senador Roberto Cavalcanti................
Parecer nº 982, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 119, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da Senhora
Maria Elisa Teóﬁlo de Luna, ministra de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à
República do Senegal e, cumulativamente, junto à
República da Gâmbia. Senador Valdir Raupp........
Parecer nº 983, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 120, que submete à apreciação do
Senado Federal a escolha do Senhor Marcos Bezerra Abbott Galvão, ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Senador Flexa Ribeiro. ..........................................
Parecer nº 984, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 123, que submete à apreciação do
Senado Federal a escolha do Senhor Rubem Antonio Correa Barbosa, ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade
da Austrália. Senador Romeu Tuma. .....................
Parecer nº 985, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 143, que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do Senhor Rubem Anto-

194

198

200

202

203

204

Pág.

nio Correa Barbosa, ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República
de Vanuatu e no Estado Independente de Papua
Nova Guiné, cumulativamente à sua indicação para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Comunidade da Austrália. Senador Romeu Tuma.
Parecer nº 986, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 125, que submete à apreciação do
Senado Federal, a escolha do senhor Rudá Gonzaled Sferin, ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
Senador Heráclito Fortes.......................................
Parecer nº 987, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a
Mensagem nº 142, que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do Senhor José Carlos da
Fonseca Júnior, ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à União de
Myanmar. Senador Heráclito Fortes. .....................
Parecer nº 988, de 2010 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 102, de 2010, de autoria do Senador Francisco Dornelles, que altera a Lei nº 8.685,
de 20 de julho de 1993, e a Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, para prorrogar
os mecanismos de fomento à atividade audiovisual.
Senadora Marisa Serrano......................................
Parecer nº 989, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 102, de 2010, de autoria do senador
Francisco Dornelles, que altera a Lei nº 8.685,
de 20 de julho de 1993, e a Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, para prorrogar
os mecanismos de fomento à atividade audiovisual.
Senador César Borges. .........................................
Parecer nº 990, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos,
que altera dispositivos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, tornando obrigatória a utilização da modalidade de licitação pregão eletrônico e restringindo a
modalidade carta-convite a situações excepcionais.
Senador Demóstenes Torres. ................................
Parecer nº 991, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

204

210

212

268

272

295

V
Pág.

formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 188, de 2010 (nº 2.037/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo.
Senador Renato Casagrande. .............................
Parecer nº 992, de 2010 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 280, de 2009 (nº 5.395/2009, na
Casa de origem), de iniciativa do presidente da
República, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica,
e dá outras providências (tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2007).
Senadora Fátima Cleide. .......................................

301

307

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE
Comentários sobre a preservação dos ecossistemas da Terra e solicitação de providências para
reparar os danos causados pela chuva no Nordeste, sobretudo em Alagoas e Pernambuco. Senador
Marco Maciel. ........................................................

148

Pág.

cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Senador
Delcídio Amaral. ....................................................
Encaminhamento à votação do Parecer nº
918, de 2010, sobre a Mensagem nº 132, de 2010
(nº 255/2010, na origem), pela qual o presidente
da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor André Pepitone da
Nóbrega para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia elétrica (Aneel). Senador
Roberto Cavalcanti. ...............................................
Encaminhamento à votação do Parecer nº
918, de 2010, sobre a Mensagem nº 132, de 2010
(nº 255/2010, na origem), pela qual o presidente
da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor André Pepitone da
Nóbrega para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Senador
Efraim Morais.........................................................
Encaminhamento à votação do Parecer nº
918, de 2010, sobre a Mensagem nº 132, de 2010
(nº 255/2010, na origem), pela qual o presidente
da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor André Pepitone da
Nóbrega para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Senador
Marco Maciel. ........................................................

POLÍTICA DE TRANSPORTES

POLÍTICA SOCIAL

Considerações sobre a inauguração do projeto Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na cidade
de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Senador
Marcelo Crivella. .................................................
Considerações a respeito do Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 197/10, que proporciona a isenção
do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI)
na compra de veículos para transporte autônomo
de passageiros, mencionando os benefícios desse
projeto para os trabalhadores, principalmente os
corretores de imóveis. Senador Romeu Tuma. ......

Registro sobre a viagem de Sua Excelência
ao Rio Grande do Sul, bem como considerações
sobre a juventude do País e a necessidade de votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
da Juventude. Senador Paulo Paim. ......................
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador Papaléo Paes. ............................................................
Pedido de votação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) n° 17, que prorroga os incentivos ﬁscais da Zona Franca de Manaus até 2033,
da Petro-sal e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude, tendo em vista o número
suﬁciente de senadores na Casa em 6 de julho de
2010. Senador Arthur Virgílio.................................
Pedido de votação das matérias sobre a destinação de recursos para o Fundo de Combate à
Pobreza, a prorrogação dos incentivos ﬁscais da
Zona Franca de Manaus e a revisão do Código de
Processo Penal. Senador José Agripino................
Comentários sobre o documento do presidente do Conselho Nacional da Juventude, Danilo
Moreira, que fala a respeito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude. Senador
Jefferson Praia.......................................................

200

348

POLÍTICA ENERGÉTICA
Considerações sobre o abastecimento de
eletricidade e a redução do custo da tarifa de
energia elétrica no Estado de Rondônia. Senador
Acir Gurgacz......................................................
Encaminhamento à votação do Parecer nº
918, de 2010, sobre a Mensagem nº 132, de 2010
(nº 255/2010, na origem), pela qual o presidente
da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor André Pepitone da
Nóbrega para exercer o cargo de diretor da Agên-

156

191

191

192

192

150
153

174

176

183

VI
Pág.

Considerações a respeito da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da Juventude, ressaltando a necessidade de políticas públicas para
a juventude em relação ao consumo de drogas, à
violência e à saúde. Senador Renato Casagrande.
Ratiﬁcação do apoio dado à Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da juventude pelos
senadores, com destaque para a responsabilidade
de impulsionar o desenvolvimento do Brasil. Senador Antonio Carlos Valadares. ...............................
Considerações a respeito da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da Juventude e registro de visita, em seu gabinete, de uma comissão
da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho
Nacional de Juventude. Senador José Nery. .........
Considerações sobre a importância da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude, ressaltando a falta de políticas públicas aos jovens do Rio de Janeiro. Senador Marcelo Crivella.
Considerações sobre a votação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude e a
importância do estabelecimento de regras para a aplicação de políticas públicas. Senador Magno Malta. .
Registro de apoio à manifestação dos estudantes brasileiros em relação à aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude, e comentário sobre a unanimidade de entendimento dos líderes acerca da matéria. Senador
Inácio Arruda. ........................................................
Considerações sobre a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Juventude.
Senador Raimundo Colombo.................................
Comentário sobre a importância da votação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da
Juventude. Senador Paulo Paim. ...........................
Considerações sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da Juventude e sobre o que
essa proposta garante aos jovens brasileiros. Senador Paulo Paim. .................................................

Comentário sobre a importância da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) referente à licença
maternidade. Senadora Rosalba Carlini. ...............
183

185

290

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 30,
de 2010 (Mensagem nº 78, de 2010, nº 382/2010,
na origem), que abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 7.480.000,00, para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. ..

108

PROJETO DE LEI DO SENADO
187

189

189

196

216

290

Projeto de Lei do Senado n° 200, de 2010,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Amazônia Tocantina (Ufat), por
desmembramento de campi da Universidade Federal do Pará. Senador José Nery. ........................
Projeto de Lei do Senado n° 201, de 2010, que
estende para 31 de julho de 2020 o prazo de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deﬁciência. Senador Paulo Paim........
Projeto de Lei do Senado n° 202, de 2010,
que dispõe sobre a inscrição do nome de Ajuricaba no Livro dos Heróis da Pátria. Senador
Arthur Virgílio. .................................................
Projeto de Lei do Senado n° 203, de 2010,
que autoriza a Caixa Econômica Federal a realizar
concurso especial da Mega Sena, com a ﬁnalidade de destinar recursos às vítimas das enchentes
nos Estados de Pernambuco e Alagoas. Senador
Cícero Lucena. ......................................................

2

5

7

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
294

POLÍTICA TRABALHISTA
Discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 64, de 2007, que altera a redação
do inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal,
para aumentar para 180 dias a duração do período
de licença maternidade. Senadora Rosalba Carlini.
Aparte à senadora Rosalba Carlini. Senador
Paulo Paim.............................................................
Aparte à senadora Rosalba Carlini. Senador
Valdir Raupp. .........................................................

Pág.

Proposta de Emenda à Constituição n° 18,
de 2010, que altera o art. 212 da Constituição Federal, para aumentar os percentuais de receitas de
impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Senador Eduardo Azeredo. .......

9

REGIMENTO INTERNO
260
261
261

Registro de encaminhamento, à Mesa, de
assinatura de todos os Líderes, quebrando os interstícios para a votação dos turnos, em um só dia,
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°
17, sobre a prorrogação dos incentivos ﬁscais da
Zona Franca de Manaus. Senador Arthur Virgílio..

177

VII
Pág.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Encaminhamento à votação da Mensagem nº
86, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Frederico Cezar
de Araújo, ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Chile.
Senador José Agripino. .........................................
Encaminhamento à votação da Mensagem nº
86, de 2010, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Frederico Cezar
de Araújo, ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Chile.
Senador Tasso Jereissati.......................................
Elogios ao embaixador Frederico Cezar de
Araujo e a uma de suas teses acadêmicas sobre o
Chile. Senador Inácio Arruda.................................
Congratulações a Luiz Antonio Fachini Gomes, embaixador designado à Tunísia. Senador
Marcelo Crivella. ....................................................
Encaminhamento à votação sobre a Mensagem nº 120, de 2010, que submete à apreciação
do Senado Federal a escolha do Senhor Marcos
Bezerra Abbott Galvão, ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Senadora Rosalba Ciarlini. ....................................
Registro de voto favorável à escolha do Senhor Rudá Gonzales Seferin para o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
Senador Antonio Carlos Valadares........................
Registro de voto favorável à escolha do Senhor Rudá Gonzales Seferin para o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
Senador Antonio Carlos Júnior. .............................
Registro de voto favorável à escolha do Senhor Rudá Gonzales Seferin para o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
Senador Mão Santa...............................................
Registro de voto favorável à escolha do Senhor Rudá Gonzales Seferin para o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
Senador Jefferson Praia. .......................................
Registro de elogios ao embaixador José Carlos da Fonseca Junior. Senador Eduardo Azeredo.
Registro de elogios ao embaixador José Carlos da Fonseca Junior. Senador Marco Maciel. .....

Pág.

Registro de voto favorável à escolha do Senhor José Carlos da Fonseca Junior para o cargo
de embaixador do Brasil junto à União de Mianmar.
Senador Cristovam Buarque..................................

214

RELIGIÃO

198

Registro de pedido de votação do Projeto de
Lei da Câmara (PLC) n° 161, conhecido como a Lei
das Religiões, e de voto favorável a esta matéria.
Senador Marcelo Crivella. .....................................

178

REQUERIMENTO

198

198

200

203

212

212

212

212
214
214

Requerimento nº 681, de 2010, o qual solicita que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41 de
2010, além das comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Senador
Eduardo Azeredo. ..................................................
Requerimento n° 682, de 2010, que solicita
homenagens pelo falecimento do jornalista Waldimir
Maia Leite, ocorrido na cidade de Recife, no Estado
de Pernambuco. Senador Marco Maciel. ...............
Requerimento n° 683, de 2010, que solicita voto de aplauso ao presidente do Superior
Tribunal de Justiça, ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo lançamento do livro “Cartas a um jovem Juiz
– Cada processo hospeda uma vida”. Senador
Arthur Virgílio.....................................................
Requerimento nº 684, de 2010, o qual solicita voto de aplauso ao procurador Carlos Alberto
Souza de Almeida, por ocasião de sua posse,
dia 7 de julho de 2010, no cargo de procurador-geral do Ministério Público Especial junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Senador Arthur Virgílio. ...................................
Requerimento nº 685, de 2010, o qual solicita que o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 309,
de 2009, que autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
(Petro-Sal) e dá outras providências, seja apreciado na sessão deliberativa de 16 de junho de 2010.
Senador Romero Jucá...........................................
Requerimento nº 686, de 2010, que solicita
calendário especial para a 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), para que a matéria conste da

13

150

173

174

206

VIII
Pág.

Ordem do Dia de sessões deliberativas extraordinárias. Senador Arthur Virgílio. ..............................
Requerimento nº 687, de 2010, que solicita
calendário especial para a Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para
dispor sobre a exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação Jornalismo,
para o exercício da proﬁssão de jornalista, para que
a matéria conste da Ordem do Dia de sessões deliberativas. Senador Antonio Carlos Valadares
Requerimento nº 688, de 2010, que solicita
calendário especial para a Proposta de Emenda à
Constituição nº 42, 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, que dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais da juventude, para que a matéria conste
da Ordem do Dia de sessões deliberativas a serem
convocadas. Senador Paulo Paim. ........................
Requerimento nº 689, de 2010, que solicita
calendário especial para a 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, para que a matéria conste da
Ordem do Dia de sessões deliberativas a serem
convocadas. Senador Demóstenes Torres. ......
Requerimento nº 690, de 2010, que solicita
calendário especial para a Proposta de Emenda à
Constituição nº 14, de 2008, tendo como primeiro
signatário o senador Antonio Carlos Júnior, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitó-

207

209

234

236

Pág.

rias para tornar permanente o fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, para que a matéria conste
da Ordem do Dia das sessões deliberativas a serem
convocadas. Senador Antonio Carlos Júnior. ........
Requerimento nº 691, de 2010, que solicita
calendário especial para Proposta de Emenda à
Constituição nº 64, de 2007, tendo como primeira
signatária a senadora Rosalba Ciarlini, que altera
a redação do inciso XVIII do art. 7º da Constituição
Federal, para aumentar para 180 dias a duração do
período de licença à gestante, para que a matéria
conste da Ordem do Dia de sessão deliberativa a
ser convocada. Senadora Rosalba Ciarlini. ...........
Requerimento nº 692, de 2010, que solicita
a realização de uma sessão especial, em 23 de
agosto de 2010, às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, em homenagem ao Dia do Corretor
de Imóveis. Senador Gim Argello...........................
Requerimento nº 693, de 2010, o qual solicita
seja concedido voto de aplauso à Academia Nacional de Medicina. Requer, ademais, que este voto
seja levado ao conhecimento do atual presidente
da Academia Nacional de Medicina, Doutor Pietro
Novellino. Senador Paulo Duque. ..........................
Requerimento nº 694, de 2010, que solicita a
retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 432, de 2009, de autoria de Sua
Excelência. Senador Adelmir Santana. .................
Requerimento nº 695, de 2010, que solicita
o sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 2010, que “aprova o ato que outorga
permissão à Super Rádio DM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito
Santo”, até que tenham sido dirimidas as dúvidas.
Senador Renato Casagrande. ...............................

237

259

281

345

345

346

Julho de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 7

34045

Ata da 113ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de julho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Romeu Tuma

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos, e encerra-se às 18 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

2

34046

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Brasília, 6 de julho de 2010, terça-feira, 14h04min.
Estamos no plenário do Senado da República do Brasil. Represento a Mesa Diretora do Senado, que tem
como Presidente o Senador pelo Estado do Amapá,
do PMDB, José Sarney. Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Esta é a 113ª Sessão
Deliberativa Ordinária.
O painel eletrônico do plenário do Senado da
República acusa a presença de 36 Srs. Senadoras e
Senadores na Casa.
Os trabalhos da Mesa são coordenados pela nossa encantadora Secretária-Geral, Drª Claudia Lyra.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2010
(Senador José Nery – PSOL/Pará)
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal da Amazônia Tocantina (UFAT), por desmembramento de campi
da Universidade Federal do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Universidade Federal da Amazônia Tocantina (UFAT),
por desmembramento dos campi da Universidade Federal do Pará, criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho
de 1957, localizados nos Municípios de Abaetetuba,
Cametá e Tucuruí.
Art. 2º A UFAT terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover extensão universitária.
Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da Ufat serão deﬁnidas em estatuto e
nas normas legais pertinentes, observado o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Art. 4º Passam a integrar a UFAT, as unidades
e respectivos cursos integrantes dos campi da UFPA
de Abaetetuba, Cametá e Tucuruí.
Parágrafo único. Os alunos regularmente matriculados nos cursos transferidos por esta Lei passam a
integrar o corpo discente da UFAT, independentemente
de adaptação ou qualquer outra exigência legal.
Art. 5º A criação da Ufat subordina-se à prévia
consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias ao seu funcionamento.
Art. 6º É o Poder Executivo autorizado, ainda, a:
I – criar cargos, funções e empregos indispensáveis ao funcionamento na UFAT;
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II – transferir saldos orçamentários da
UFPA para a UFAT, observadas as mesmas
atividades, projetos e operações especiais, com
respectivas categorias econômicas e grupos
de despesas previstos na lei orçamentária;
III – praticar os demais atos necessários
à efetivação do disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal, em seu art. 3º, II e III, estabelece como objetivos fundamentais da República
a garantia do desenvolvimento nacional e a redução
das desigualdades sociais e regionais. A ampliação
das oportunidades de acesso à educação superior
pública e gratuita é imprescindível para atingir esses
objetivos.
Entretanto, ainda que o Governo Federal tenha
retomado, nos últimos anos, a expansão da rede de
universidades federais, com a criação de novas instituições de ensino e o incremento de vagas na graduação,
persistem em diversas localidades gargalos injustiﬁcáveis na oferta de cursos superiores de qualidade e na
geração de conhecimentos aplicados à realidade local.
O déﬁcit de instituições e de vagas é particularmente
grave na região Norte, que detém os mais baixos indicadores de oferta desse nível de ensino.
O Estado do Pará conta com 143 municípios e
uma população estimada em cerca de 7,5 milhões de
habitantes. Mas, segundo dados do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), o número de alunos matriculados no ensino
superior no Estado, no ano de 2007, foi de apenas
90.566. Desses, cerca de metade encontrava-se frequentando instituições privadas, situação que reﬂete
o modelo excludente de educação superior que se
implantou no País.
Até o início dos anos 2000, o Pará contava somente com uma universidade federal, criada no ﬁnal
dos anos 1950. Em 2002, somou-se à Universidade
Federal do Pará (UFPA) a Universidade Federal Rural
da Amazônia (UFRA), ambas sediadas em Belém. Em
2009, por desmembramento dessas duas instituições,
foi criada a Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA), com sede no Município de Santarém e campi
em municípios da mesorregião do Baixo Amazonas.
No presente projeto, propomos a criação de uma
nova instituição, voltada para o atendimento da população situada em torno do trecho inferior do rio Tocantins, por desmembramento de campi instalados nos
Municípios de Abaetetuba, Cametá e Tucuruí.
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A exemplo da Ufopa, acreditamos que a criação da Universidade Federal da Amazônia Tocantina
pode se beneﬁciar da existência de campi da UFPA
nos municípios a que se destina. Se a existência de
uma universidade própria naquelas localidades trará
ganhos de autonomia e valor agregado às atividades de ensino, pesquisa e extensão que porventura
já se realizem ali, a constituição da Ufat por meio do
desmembramento das unidades descentralizadas da
UFPA dará mais agilidade e rapidez ao processo de
implantação da nova instituição, além de proporcionar
economia de recursos humanos e materiais.
A escolha das cidades para sediar os campi da
Ufat se justiﬁca por fatores demográﬁcos e socioeconômicos. Juntas, as cidades de Abaetetuba, Cametá
e Tucuruí somam uma população de mais de 350.000
pessoas, sem contar sua importância como cidadespolo, em torno das quais orbitam vários municípios
adjacentes com um peso populacional que, somados,
totalizam mais de um milhão de habitantes.
No plano econômico, Abaetetuba vem apresentando crescimento acelerado no passado recente, chegando a triplicar seu produto interno bruto nos últimos
anos. Esse crescimento é capitaneado pelo setor de
comércio e serviços, área que também se destaca em
Cametá. Já a cidade de Tucuruí tem no setor primário
sua principal fonte de renda, por força da hidrelétrica
de mesmo nome, a maior usina inteiramente nacional
em potência instalada.
Apesar da importância desses municípios, o panorama apresentado pelo mais recente Censo da Educação Superior do Inep é preocupante. O número de
matrículas em cursos superiores nos três municípios,
em 2007, era bastante reduzido: apenas 1.284 estudantes, em Abaetetuba; 1.049, em Cametá; e 1.003,
em Tucuruí. A maior parte desses alunos era atendida
pelos campi da UFPA, juntamente com as unidades
descentralizadas da Universidade do Estado do Pará
(UEPA) e do recém-criado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPA), já que a presença
da educação superior privada naquela região ainda
é diminuta.
É fundamental, portanto, envidar esforços para
que a expansão da educação superior universitária se
concretize de modo a beneﬁciar o contingente populacional da Amazônia Tocantina, mormente os estratos
de mais baixa renda, que requerem a oferta de cursos
de graduação e pós-graduação gratuitos. Ademais,
faz-se necessário fomentar a realização de projetos de
pesquisa relevantes para a realidade local, bem como
de iniciativas de extensão capazes de beneﬁciar toda
a comunidade da região.
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É com esse ensejo que propomos a criação da
Ufat e contamos com o apoio dos ilustres Parlamentares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador José Nery, PSOL/
Pará.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.191, DE 2 DE JULHO DE 1957
Cria a Universidade do Pará e dá outras providências
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É criada a Universidade do Pará, com sede
em Belém, capital do Estado do Pará, integrada no Ministério da Educação e Cultura – Diretoria do Ensino
Superior – e incluída na categoria constante do item I,
art. 3º, da Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950.
Parágrafo único. A Universidade terá personalidade jurídica e gozará de autonomia didática, ﬁnanceira,
administrativa e disciplinar, na forma da lei.
Art. 2º A Universidade compor-se-á dos seguintes
estabelecimentos de ensino superior:
a) Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará (Lei
nº 1.049, de 3 de janeiro de 1950);
b) Faculdade de Direito do Pará (Lei nº 1.254, de
4 de dezembro de 1950);
c) Faculdade de Farmácia de Belém do Pará (Lei
nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950);
d) Escola de Engenharia do Pará (Decreto nº
7.215, de 24 de maio de 1941);
e) Faculdade de Odontologia do Pará (Decreto
nº 6.072, de 13 de agôsto de 1940);
f) Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras do
Pará;
g) Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis
e Atuariais do Pará.
§ 1º As Faculdades e Escola mencionadas neste artigo passam a denominar-se: Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia,
Escola de Engenharia, Faculdade de Odontologia,
Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras e Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais da
Universidade do Pará.
§ 2º A agregação de outro curso ou de outro estabelecimento de ensino depende de parecer favorável
do Conselho Universitário e de deliberação do Govêrno,
na forma da lei, e assim a desagregação.
Art. 3º O patrimônio da Universidade do Pará
será formado pelos:
a) bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio da União e ora utilizados pelos estabelecimentos
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de ensino superior mencionados no artigo anterior e
que lhe são transferidos por esta lei;
b) bens e direitos que adquirir ou que lhe sejam
transferidos, na forma da lei;
c) legados e doações legalmente aceitos;
d) saldos da receita própria e dos recursos orçamentários, ou outros que lhe forem destinados.
Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos depende de deliberação do Conselho Universitário e sòmente poderá sê-lo em bens patrimoniais ou em equipamentos, instalações e pesquisas, vedada qualquer
alienação sem expressa autorização do Presidente
da República.
Art. 4º Independente de qualquer indenização,
são incorporados ao patrimônio da Universidade, mediante escritura pública, todos os bens móveis, imóveis
e direitos ora na posse ou utilizados pela Escola de
Engenharia e pela Faculdade de Odontologia, referidas no art. 2º.
Art. 5º É assegurado o aproveitamento, no serviço
público federal, a partir da data da publicação desta lei,
do pessoal da Escola de Engenharia e da Faculdade
de Odontologia, nas seguintes condições:
a) os professôres catedráticos, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura, contandose o tempo de serviço para efeito de disponibilidade,
aposentadoria e gratiﬁcação de magistério;
b) os demais empregados, como extranumerários,
em tabelas criadas para êsse ﬁm, pelo Poder Executivo, contando-se o tempo de serviço para os efeitos do
art. 192 da Constituição Federal.
§ 1º Para cumprimento do que dispõe êste artigo,
a administração da Escola de Engenharia e da Faculdade de Odontologia apresentarão à Diretoria do Ensino
Superior a relação, acompanhada pelo currículo, de
seus professôres e servidores, especiﬁcando a forma
de investidura, a natureza do serviço que desempenham, a data da admissão e a remuneração.
§ 2º Os professôres não admitidos na forma da
legislação federal do ensino superior para regência de
cátedra em caráter efetivo poderão ser aproveitados
interinamente.
§ 3º Serão expedidos pelas autoridades competentes os títulos de nomeação decorrentes do aproveitamento determinado neste artigo.
Art. 6º Para execução do que determina o art.
1º, é criado no Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Cultura um cargo de Reitor padrão CC-3,
uma função gratiﬁcada de Secretário FG-5 e uma de
Chefe de Portaria FG-7.
Art. 7º Para execução do disposto no art. 2º, letras
d e e, e no art. 5º são criados, no Quadro Permanente
do Ministério da Educação e Cultura, cargos de Profes-
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sor Catedrático padrão O, uma função gratiﬁcada de
Diretor FG-3, uma de Secretário FG-5 e uma de Chefe de Portaria FG-7, para a Escola de Engenharia; e
doze cargos de Professor Catedrático padrão O, uma
função gratiﬁcada de Diretor FG-3, uma de Secretário
FG-5 e uma de Chefe de Portaria FG-7, para a Faculdade de Odontologia.
Art. 8º Para cumprimento das disposições desta lei, é aberto ao Ministério da Educação e Cultura
o crédito especial de Cr$6.984.000,00 (seis milhões,
novecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), sendo
Cr$4.929.600,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e
nove mil e seiscentos cruzeiros) para Pessoal Permanente, Cr$110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos
cruzeiros) para funções gratiﬁcadas e Cr$1.944.000,00
(um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil cruzeiros) para pessoal extranumerário.
Art. 9º O custeio das verbas Material, Serviços
e Encargos e Obras, Equipamentos e Aquisições de
Imóveis, da Universidade do Pará, durante 10 (dez)
anos, a partir do exercício imediato ao da publicação
desta lei, será feito pelos recursos postos à disposição
da Reitoria pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, nunca inferiores a
Cr$60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) por
ano e até o dia 30 de março de cada ano.
§ 1º Dêsse recurso, 20% (vinte por cento) destinam-se aos serviços de manutenção eﬁciente do ensino e os restantes à construção dos edifícios, às instalações e a equipamentos novos, nas áreas a serem
doadas à Unidade pelo Govêrno do Estado do Pará
ou pela Municipalidade de Belém, mediante escritura
pública e prévia aprovação do Ministério da Educação
e Cultura.
§ 2º As contas referidas neste artigo serão movimentadas pelo Reitor, obrigados todos os depósitos
no Banco de Crédito da Amazônia S. A.
§ 3º A prestação de contas dos recursos de que
trata êste artigo ﬁca sujeita à aprovação do Tribunal
de Contas, na forma da lei.
Art. 10. O Estatuto da Universidade do Pará, que
obedecerá aos moldes genéricos dos das universidades federais, será expedido pelo Poder Executivo
dentro em 120 (cento e vinte) dias da data da publicação desta lei.
Art. 11. A federalização das Faculdades e Escola
referidas nas letras d, e, f e g do art. 2º sòmente se
realizará depois de efetivada a transferência mencionada no art. 4º.
Art. 12. Até que sejam assinadas as escrituras
referidas no § 1º do art. 9º, 80% (oitenta por cento) dos
recursos mencionados nesse artigo serão mantidos em
depósito no Banco do Brasil, vencendo juros legais.
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Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1957; 136º da
Independência e 69º da República. – JUSCELINO
KUBITSCHEK – CLOVIS SALGADO – JOSÉ MARIA ALKMIM.
(Á Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2010
Estende para 31 de julho de 2020 o prazo de isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deﬁciência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 77 da Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 77. Fica prorrogada até 31 de julho
de 2020 a vigência da Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Como é de notório conhecimento, serão realizadas no Brasil a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e
as Olimpíadas em 2016. Esses eventos terão o condão
de estimular a nossa economia, gerando empregos,
renda e desenvolvimento social.
Prevê-se o recebimento de um grande ﬂuxo de turistas. Contudo, o País precisa aprimorar a infra-estrutura
necessária para a realização desses eventos, sob pena de
perder a oportunidade de incrementar sua economia.
Um dos aspectos fundamentais do turismo é o
transporte. É necessário que exista uma frota de táxis
novos ou, ao menos, em boas condições de uso. Para
isso, a Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, estabeleceu isenção temporária do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de veículos novos
destinados à utilização na categoria aluguel (táxi), bem
como por pessoas portadoras de deﬁciência. O prazo inicialmente estabelecido foi sendo prorrogado por
sucessivas leis. Atualmente, a vigência da isenção é
até 31 de dezembro de 2014, por força do art. 77 da
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
É necessário prorrogar esse prazo por mais um
ano e meio, em razão do evidente aumento do ﬂuxo
de turistas para o Brasil em decorrência não só da
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Copa do Mundo de Futebol de 2014, mas também das
Olimpíadas de 2016. E do desenvolvimento decorrente
desses eventos.
O estímulo à produção de automóveis é também
motivo para propormos a dilação do referido prazo. Devese notar que a cadeia produtiva de veículos automotores
é longa, de modo que qualquer incremento nesse setor
estimula, direta ou indiretamente, todos os demais.
Cumpre apontar que o caso em tela não se enquadra nas regras compensatórias de renúncia ﬁscal previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF),
pois nas hipóteses elencadas no dispositivo, por óbvio,
não consta a prorrogação de benefício já existente. O
espírito do art. 14 da LRF é evitar a criação indiscriminada de benesses ﬁscais para não reduzir o montante
tributário a ser arrecadado. No caso de um benefício
ﬁscal já existente, isso não se veriﬁca, uma vez que a
receita tributária já não existe no momento da proposta
de prorrogação. Desse modo, este projeto está dispensado de propor as medidas acautelatórias de caráter
orçamentário-ﬁnanceiro preconizadas pela LRF.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
ilustres colegas para a aprovação dessa relevante
matéria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009
Mensagem de veto
Conversão da Medida Provisória nº 449, de 2008.
Altera a legislação tributária federal
relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos
casos em que especiﬁca; institui regime
tributário de transição, alterando o Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, as Leis
nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de
24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de agosto
de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.469,
de 10 de julho de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de 24 de abril de
2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522,
de 19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de
junho de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e as Leis nos 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
11.116, de 18 de maio de 2005, 11.732, de
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30 de junho de 2008, 10.260, de 12 de julho
de 2001, 9.873, de 23 de novembro de 1999,
11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.345,
de 14 de setembro de 2006; prorroga a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995; revoga dispositivos das Leis nos
8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.620,
de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei no
73, de 21 de novembro de 1966, das Leis nos
10.190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 6.938, de 31
de agosto de 1981, 9.964, de 10 de abril de
2000, e, a partir da instalação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nos 83.304, de 28 de março de 1979,
e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art. 112
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 77. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2014
a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
....................................................................................
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.
Vigência
Conversão da MPv nº 856, de 1995
(Vide Lei nº 11.941, de 2009)
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deﬁciência física e aos destinados ao transporte
escolar, e dá outras providências.
Dispõe sobre a Isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deﬁciência
física, e dá outras providências.(Redação
dada pela Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
(Ás Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2010
Dispõe sobre a inscrição do nome de
Ajuricaba no Livro dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inscreva-se o nome de Ajuricaba no Livro
dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria
e da Liberdade Tancredo Neves, nos termos da Lei nº
11.597, de 29 de novembro de 2007.
Parágrafo único. A inscrição se fará por ocasião
do transcurso do aniversário de fundação da cidade
de Manaus, em 24 de outubro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Ajuricaba foi um chefe guerreiro indígena do
povo Manaus, etnia cuja presença, no período da colonização portuguesa, estendia-se por todo o Vale do
Rio Negro. Esse valoroso povo ofereceu a mais renhida resistência aos invasores europeus, retardando o
mais possível o avanço dos colonizadores rio acima.
Em consequência, os Manau ou Manaos ou Manaus
eram muito temidos pelos portugueses, como se pode
constatar pela aﬁrmação do governador do Pará, João
Maia da Gama, que, em carta a D. João V, em 26 de
setembro de 1727, aﬁrmava que os indígenas zombavam dos soldados do rei.
Após movimentos de resistência e de aproximação dos brancos, via aldeamento, no início do século
XVIII, os Manaus voltaram a reunir forças para resistirem à ação dos europeus, que insistiam em fazer deles escravos. Assim sendo, os Manaus organizaram a
maior confederação ameríndia da Amazônia, no dizer
do historiador Arthur Cezar Ferreira Reis em seu livro
História do Amazonas.
Ajuricaba era neto de um valoroso chefe chamado Caboquena, feroz combatente da invasão européia
em terras amazônicas. E tanto era tenaz sua atitude
contra os colonizadores que chegou a abandonar a
comunidade de origem quando Huiuiebéue, seu pai,
ﬁrmou aliança com os portugueses. Tempos depois,
tendo Huiuiebéue sido morto pelos aliados, Ajuricaba
retornou para fazer vingança.
Embora sem muita precisão, as crônicas dão
conta que, entre 1723 e 1727, Ajuricaba ofereceu
ferrenha resistência aos sertanistas e missionários
religiosos que vinham ao Rio Negro fazer cativos ou
procurar levá-los a aldeias. Tal guerra estendia-se,
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igualmente, a todos os aldeamentos que se aliassem
ao dominador europeu. Nessa condição, conduziu inúmeros ataques a esses povoamentos, fez prisioneiros
e erigiu fortiﬁcações.
Em resposta à resistência liderada por Ajuricaba, o governador João da Maia da Gama ordenou que
contra ele se ﬁzesse guerra, após convencer a coroa
portuguesa de que Ajuricaba atuava em aliança com
os holandeses da Guiana.
Foram necessárias várias expedições até que,
em 1727, uma delas, liderada pelo Capitão João
Belchior de Morais, acabou por vencer os bravos de
Ajuricaba. Conduzido a ferros para Belém, conta a
crônica que o líder e os seus parceiros se revoltaram
durante a viagem. Dominado, Ajuricaba teria preferido morrer afogado a se subjugar a um julgamento
dos portugueses.
Diante da atuação de Ajuricaba, como defensor
de seu povo, em luta contra o domínio colonial e contra a escravização dos indígenas, esse guerreiro pode,
verdadeiramente, ser chamado de Herói da Pátria.
Dessa maneira, propomos a inscrição de seu nome
no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão
da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.
Nos termos do art. 3º da Lei nº 11.597, de 29
de novembro de 2007, “o registro levará em consideração o transcurso de data representativa de feito
memorável da vida do laureado”. Entretanto, por serem imprecisas as datas no que dizem respeito ao
lendário amazônida, propomos que a inscrição faça
menção à data da fundação da cidade de Manaus,
cidade que leva o nome daquela etnia. Assim sendo,
o dia 24 de outubro passa a ser a referência a Ajuricaba, pois, nessa data, em 1669, foi fundada a atual
capital do Amazonas.
Diante do exposto, pedimos o apoio dos colegas legisladores para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203, DE 2010
Autoriza a Caixa Econômica Federal
a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a ﬁnalidade de destinar recursos
às vítimas das enchentes nos Estados de
Pernambuco e Alagoas.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É a Caixa Econômica Federal autorizada
a realizar concurso especial da Mega-Sena cujos recursos terão a seguinte distribuição:
I – prêmio bruto: 44,02%
II – remuneração dos lotéricos: 8,61%
III – Governo do Estado de Pernambuco: 23,68%
IV – Governo do Estado de Alagoas:
23,68%
Parágrafo único. Os recursos de que tratam os
incisos III e IV do caput serão destinados, exclusivamente, às vítimas das enchentes nos Estados de Pernambuco e Alagoas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
As chuvas ocorridas nos Estados de Pernambuco e Alagoas nos últimos dias provocaram um dos
piores desastres naturais dos últimos anos na região
Nordeste e em nosso País. O volume de chuvas foi o
triplo da média histórica, provocando uma verdadeira
catástrofe, com várias cidades sendo literalmente “varridas” pelas águas. O quadro é de calamidade pública,
já decretada pelos municípios e pelos dois estados.
Os números dessa tragédia, divulgados pela imprensa, falam por si: Até o último dia 25 de junho eram 51
mortos, 76 desaparecidos e 155.000 desabrigados.
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No Estado de Pernambuco 58 pontes forem destruídas e 11.400 imóveis foram destruídos ou daniﬁcados
em maior ou menor grau pelas enchentes. Da mesma
forma no Estado de Alagoas 58 pontes foram destruídas e cerca de 20.000 imóveis foram destruídos ou
afetados pelas enchentes.
Diante deste gravíssimo quadro, e mesmo diante das promessas de liberação de recursos feitas pelo
Governo Federal, cabe às autoridades e a esta Casa
Legislativa envidar todos os esforços no sentido de
prover os recursos necessários para o auxílio às vítimas e a reconstrução das áreas afetadas.
Nesse sentido é que apresento o presente projeto, para o qual peço a aprovação dos meus pares, que
visa minorar os efeitos das enchentes nos Estados de
Alagoas e Pernambuco, dotando aqueles entes federativos de um pouco mais de recursos para socorrer as
famílias desabrigadas e recuperação da infra-estrutura
que foi destruída pelas águas.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354
e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 681, DE 2010
Nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41 de 2010, além das comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sala das Sessões, 22 de junho de 2010. – Senador Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 34, de 2010 (nº
47/2010, na origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei
nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do
real referente ao mês de maio de 2010, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 35, de 2010 (nº
206/2010, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características
das operações de crédito analisadas no âmbito daquela
Pasta, no mês de maio de 2010, a 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 vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 36, de 2010 (nº
98/2010, na origem), do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, encaminhando, nos termos da Lei nº
10.748, de 2003, mídia com os registros do Programa
Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE
referentes aos anos de 2003 a 2009.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda Interino o Aviso nº 17, de 2010-CN (nº 207/
MF/2010, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, referente ao primeiro trimestre de 2010.
É o seguinte o aviso recebido:

14

34058

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aviso nº 17, de 2010
Brasília, 30 de junho de 2010
A Sua Excelência
O Senhor Senador da República José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – PSB
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de
Desempenho do Fundo Soberano do Brasil, a que se
refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro
de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2010.
Atenciosamente, Nilson Machado, Ministro de
Estado da Fazenda Interino.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 6-7-2010
até 11/7 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 8/8 prazo para apresentação de relatório;
até 13/8 prazo para apresentação de emendas ao
relatório; e
até 20/8 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez
ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2004– Complementar, de autoria do Senador Almeida Lima,
que dispõe sobre a certiﬁcação e a utilização de
créditos oriundos de precatórios judiciais;
– Projeto de Lei do Senado nº 322, de 2007– Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon,
que estabelece que a ﬁscalização das empresas
de fomento mercantil (factoring) será feita pelo
Banco Central do Brasil e pelo Ministério Público Federal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2009– Complementar, de autoria do Senador Leomar Quintanilha, que altera a Lei Complementar nº 62, de
28 de dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberaçãos dos recursos dos Fundos de Participação
e dá outras providências, para incluir na base de
cálculo do rateio do FPE e do FPM as receitas
de IR e IPI objeto de renúncia.
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A Presidência comunica ao Plenário que ﬁca prejudicado o Requerimento nº 271, de 2007, que solicita
o sobrestamento da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 43, de 2004-Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal
de Contas da União:
– nº 903/2010, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 1.428/2010-TCU, referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito externo autorizada pela
Resolução nº 10, de 2009, do Senado Federal (TC
016.766/2009-5); e
– nº 921/2010, na origem, encaminhando cópia do
Acórdão nº 1.471/2010-TCU, referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito externo autorizada
pela Resolução nº 7, de 2009, do Senado Federal (TC 011.167/2009-7).
Os Avisos, anexados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Presidente do Tribunal de Contas da União os seguintes Avisos:
Aviso nº 924 – Seses – TCU – Plenario
Brasília-DF, 23 de junho de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo TC 013.142/2005-4, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 23-6-2010, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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Aviso nº 946 – Seses – TCU – Plenário
Brasília-DF, 23 de junho de 2010
A Sua Excelência
O Senhor Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senador Federal
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
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Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do
processo nº TC 000.290/2010-6, pelo Plenário desta
Corte na Sessão Ordinária de 23-6-2010, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o
fundamentam.
Respeitosamente,– Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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É lida a Mensagem n° 78, de 2010-CN (nº 382,
de 2010, na origem), encaminhando o seguinte projeto
de lei do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para tramitação do projeto:
Leitura: 6-7-2010
até 11/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 19/7 prazo para apresentação de emendas;
até 6/8 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/8 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 7 de julho 2010.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Deputado Nelson Proença, como
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 491, de 2010, que
“Institui o Programa Cinema Perto de Você e dá outras
providências”, em substituição ao Deputado Fernando
Coruja, de conformidade com o Ofício nº 141/10, da
Liderança do PPS na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OF/LID/Nº 141/2010
Brasília, 30 de junho de 2010
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson
Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP no 491/2010, que “Institui
o Programa Cinema Perto de Você e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Deputado Raul Jungmann, como
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 492, de 2010, que
“Acresce dispositivo ao art. 1º da Lei nº 12.096, de 24
de novembro de 2009, abre prazo para os Municípios
regularizarem os parcelamentos relativos a contribuições sociais previdenciárias, e institui, no âmbito do
Ministério da Educação, o plano especial de recuperação da rede física escolar pública, com a ﬁnalidade
de prestar assistência ﬁnanceira para recuperação
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das redes físicas das escolas públicas estaduais, do
Distrito Federal e municipais afetadas por desastres”,
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, de
conformidade com o Ofício nº142/10, da Liderança
do PPS na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício recebido:
OF/LID/Nº 142/2010
Brasília, 30 de junho de 2010
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raul Jungmann – PPS/PE, como titular, em substituição ao meu
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP no 492/2010, que “Acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro
de 2009, abre prazo para os Municípios regularizarem
os parcelamentos relativos a contribuições sociais
previdenciárias, e institui, no âmbito do Ministério da
Educação, o plano especial de recuperação da rede
física escolar pública, com a ﬁnalidade de prestar assistência ﬁnanceira para recuperação das redes físicas
das escolas públicas estaduais, do Distrito Federal e
municipais afetadas por desastres”.
Atenciosamente, Deputado – Fernando Coruja,
Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Deputado Raul Jungmann,
como titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 493, de
2010, que “Altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29
de dezembro de 2006, para modiﬁcar a divisão por
níveis da Carreira de Diplomata, extingue cargos de
Assistente de Chancelaria e autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado”, em substituição
ao Deputado Fernando Coruja, de conformidade com
o Ofício nº 144/10, da Liderança do PPS na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o ofício recebido:
OF/LID/Nº 144/2010
Brasília, 5 de julho de 2010
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raul Jungmann – PPS/PE, como titular, em substituição ao meu
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 493/2010, que “Altera o Anexo
I da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, para
modiﬁcar a divisão por níveis da Carreira de Diplo-
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mata, extingue cargos de Assistente de Chancelaria
e autorizar a prorrogação de contratos por tempo determinado”.
Atenciosamente, Deputado – Fernando Coruja,
Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Papaléo
Paes.
Pela ordem, pede a palavra o Senador Paulo
Paim, do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
solicitar a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está feita a inscrição de V. Exª pela Drª Claudia Lyra.
Então, convidamos para usar da tribuna o Senador Papaléo Paes. S. Exª é do PSDB e representa o
Estado do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Se V. Exª permitir, o Senador Marco Maciel faria uso da palavra e, após S. Exª,
se for possível, eu falaria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
nome do Brasil, dou os aplausos a V. Exª por reaﬁrmar essa reverência que todos nós temos ao Senador
Marco Maciel.
V. Exª, então, está sendo convidado, Senador
Marco Maciel, a usar da tribuna, numa deferência
toda especial do Senador Papaléo Paes, que era o
orador da vez.
Então, V. Exª cede a vez ao Senador Marco Maciel, não é isso?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sim,
Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pronto. E esse gesto de S. Exª simboliza o respeito,
a admiração e a homenagem do Brasil democrático a
V. Exª, Senador Marco Maciel, por sua vida na democracia do Brasil.
Então, ﬁca Marco Maciel, Paulo Paim para uma
comunicação inadiável, e voltamos a Papaléo Paes.
Na tribuna, o Senador Marco Maciel. S. Exª representa o DEM e o Estado de Pernambuco.
V. Exª me permita: o DEM errou. O nome ideal
era o de V. Exª. Aliás, V. Exª deveria ter sido candidato
a Presidente da República. É uma questão minha de
independência e de admiração pessoal.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Muito
obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, nobre Senador Mão
Santa.
Srs. Senadores Acir Gurgacz, Papaléo Paes – que
me cedeu o horário para que possa fazer manifestação
sobre um problema especíﬁco –, Paulo Paim, Pedro
Simon, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil tem se pautado
pela vanguarda na preocupação com as questões ambientais. Em 1992 sediou o encontro planetário, a Rio
92, como ﬁcou conhecida a Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada entre 3 e 14 de julho de 1992, no Rio de Janeiro.
Foi a primeira tentativa de buscar meios de conciliar o
desenvolvimento socioeconômico com a conservação
e proteção dos ecossistemas da Terra.
Em sua conclusão, a Eco 92 – e à Época o Presidente da República era Fernando Collor – divulgou
a Carta da Terra com preceitos fundamentais para que
tivéssemos, no século XXI, uma sociedade mais justa,
sustentável e pacíﬁca com responsabilidades globais
compartilhadas e voltadas essencialmente para a humanidade, seu bem-estar e sua preservação.
Foi um marco ético de alto signiﬁcado, baseado
em ações políticas para um futuro sustentável e com
respeito aos direitos humanos, democracia e paz.
No documento ﬁnal da Eco 92, por sinal, ratiﬁcado por 156 países e mais de 4.500 organizações
que participaram do evento, quatro vetores foram valorizados para reﬂexão e implementação: respeitar e
cuidar da comunidade de vida; integridade ecológica;
justiça social e econômica e, ﬁnalmente, democracia,
não violência e paz.
Além da Carta da Terra a que já me referi, foram
elaborados os seguintes documentos oﬁciais ao ﬁnal
do encontro: as convenções de biodiversidade, desertiﬁcação e mudanças climáticas.
A propósito, quero dizer que se encontra, sobre
a mesa do Senado Federal, uma PEC que determina
que sejam incluídos, entre os biomas nacionais, não
somente o cerrado, mas também a caatinga, que se
localiza no Nordeste brasileiro.
Há também, entre as convenções sobre biodiversidade, desertiﬁcação e mudanças climáticas, uma
declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. E, ﬁnalmente, a Agenda 21, base para que
cada país elabore seu plano de preservação do meio
ambiente.
Portanto, naquela oportunidade, o Brasil, servindo de janela para o mundo, proporcionou condições
para uma ampla reﬂexão e adoção de medidas para o
crescimento do Planeta, com a necessária qualidade
de vida para todos os habitantes.
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Outro fator notável na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável foi o Protocolo de Kyoto, de 1997, ao propor calendário para que
os países-membros reduzam a emissão de gases de
efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos de
1990 no período de 2008 a 2012.
O mecanismo de implementação do protocolo
exigia que 55% dos países, que, juntos, produzem 55%
das emissões, o ratiﬁcassem. Assim, somente entrou
em vigor a referida convenção em 16 de fevereiro de
2005, depois que a Rússia a ratiﬁcou, em novembro
de 2004.
Consumimos preciosos 13 anos para praticarmos
um “marco regulatório” para o meio ambiente.
Em 2009, foram registrados, é importante destacar, 245 desastres naturais, conforme informou a Estratégia Internacional para Redução de Desastres da
Organização das Nações Unidas (ONU). Os números
foram divulgados na Conferência Internacional do Clima, em Copenhague, na qual 192 países buscaram
alcançar novos objetivos para reduzir a poluição causada pela emissão de gases estufa responsáveis pela
tendência, em longo prazo, de condições meteorológicas mais extremas. Dos 245 desastres ambientais,
224 estavam relacionados com o clima e causaram
cerca de 7 mil das 8 mil e 900 mortes, segundo dados
preliminares.
As mortes relacionadas com o clima, exceto acontecimentos geológicos como terremotos e vulcões, causaram US$15 bilhões em prejuízo, segundo informou
o relatório da ONU.
John Holmes, Subsecretário-Geral da ONU para
Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de
Emergência, destacou que “a mudança climática vai
produzir cada vez mais e mais intensos desastres, por
isso precisamos trabalhar juntos como um sistema
internacional para reduzir o efeito desses desastres
antes que eles aconteçam”. Aﬁrmou também que a
mudança climática vai gerar mais desastres naturais
e por isso pediu mais cooperação internacional quanto ao assunto.
A aﬁrmação foi feita em abril de 2009 em Pequim,
na China, durante o Dia Mundial da Terra. A ONU apresentou o ranking dos países com mais desastres naturais em 2009, ﬁcando em primeiro lugar as Filipinas,
com vinte e seis, e o Brasil ocupou o nada honroso
sexto lugar, com dez calamidades.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, em 2010 vivenciamos terremotos no Haiti e no Chile, ambos de
escala monumental, além de outros de menor intensidade na Venezuela, Argentina, Nova Guiné, Austrália, Estados Unidos, México, Sumatra, Turquia; deslizamentos no Rio de Janeiro e São Paulo; inundações
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e tempestades na Ilha da Madeira, que pertence a
Portugal, portanto território português; na Guatemala
e na Bahia.
Estamos, Sr. Presidente, presenciando nos últimos dias uma calamidade no Nordeste de grande alcance, atingindo vários Estados, inclusive o que tenho
a honra de representar no Senado Federal, o Estado
de Pernambuco, bem assim o Estado de Alagoas,
com o qual temos uma grande vizinhança, no qual
os índices pluviométricos registram o triplo da média
histórica para o período, ocasionando destruição de
barragens, casas, prédios públicos, praças e até cidades inteiras. Daí por que volto à tribuna para, mais uma
vez, solicitar do Governo Federal providências para
que possamos reparar, o mais rapidamente possível,
os prejuízos causados pelas chuvas que levaram ao
Nordeste mortes, destruição do patrimônio público e
privado, sem contar a perda de empregos e também
a redução da atividade econômica em função das enchentes ocorridas.
A população desabrigada aproxima-se de 200
mil habitantes. Foram destruídas mais de 150 pontes,
com prejuízos superiores a 1,5 bilhão, somente para
reconstrução. Muito mais que recursos públicos para
reconstrução, temos as tragédias e as histórias das
pessoas atingidas que veem seu patrimônio, sua história de vida, suas lembranças e seus familiares serem tragados pelas águas, e dinheiro nenhum poderá
reparar tão grande dano.
Sr. Presidente, o Sistema de Defesa Civil, como
sabemos, no Brasil, é precário ou, se quisermos ser
mais contundentes, poderíamos dizer que o Sistema de
Defesa Civil é inexistente, o que agrava as condições
de resgate e auxílio à população atingida. Os recursos
foram paralisados na burocracia e somente após as
crises nota-se alguma tentativa de mobilidade, mesmo
assim após o caos estabelecido.
Nesse quadro não posso deixar de mencionar os
esforços dos Governos Estaduais e também das Forças
Armadas: Exército, Aeronáutica e Marinha.
Sr. Presidente, devemos respeitar, o meio ambiente; e a lição que retiramos no que ocorre, atualmente, no Nordeste, especialmente nos Estados de
Pernambuco e Alagoas, é adotar medidas essenciais,
sobre pena de termos cada vez mais a necessidade
de aplicarmos recursos para a reconstrução de cidades e não só políticas públicas que possam melhorar
a condição de vida da nossa população.
O Nordeste é uma Região duramente atingida
com a seca, que afeta enorme área de nosso território,
e presenciamos, agora, outro tipo de calamidade com
as águas destruindo e devastando o nosso território.
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Volto à Conferência de Copenhague, já que tive
a oportunidade de a ela me reportar neste plenário e
que gerou um pessimismo na comunidade internacional por não haver produzido os efeitos práticos que
tanto esperávamos.
A oportunidade, Sr. Presidente, que perdemos não
pode representar um abandono da questão ambiental
e relegar o controle da emissão de gases a um plano
menor, mas sim de alerta para mantermos a agenda
de sustentabilidade. Que os dirigentes ﬁquem atentos
para incluir o assunto nas discussões e nos tratados.
De nossa parte, Sr. Presidente, conclamamos os
candidatos à Presidência da República para dedicarem
atenção especial à temática, para não ﬁcarmos na busca de soluções para alocar recursos à reconstrução,
mas na implementação de políticas públicas para evitar
tragédias que têm custado tantas vidas.
É oportuno, Sr. Presidente, citar o entomólogo
americano Edward Wilson, em seu livro O Futuro
das Vida:
“A criação de uma ética para o meio ambiente é a única forma de a humanidade e o
resto da vida terrestre conseguirem passar
pelo gargalo em que nossa espécie imprudentemente se meteu.”
Por isso, venho mais uma vez solicitar que sejam
adotadas as providências recomendáveis para que
nós possamos ultrapassar o mais rapidamente possível as diﬁculdades com as quais nos defrontamos em
função das chuvas ocorridas no Nordeste, sobretudo,
em Alagoas e Pernambuco.
Sr. Presidente, renovo agradecimento ao Senador
Papaléo Paes pela cessão do seu horário para esta
minha manifestação.
Quero aproveitar a ocasião para requerer, na
forma do disposto no Regimento Interno e de acordo
com as tradições da Casa, um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Waldimir Maia Leite, ocorrido na
cidade do Recife, no Estado de Pernambuco.
Era um dos intelectuais de grande expressão
em nosso Estado e que militou durante muito tempo
na imprensa pernambucana. Faleceu aos 84 anos de
idade. Peço, portanto, a inserção em Ata de voto de
profundo pesar pelo falecimento do escritor, intelectual
e jornalista Waldimir Maia Leite e a apresentação de
condolências aos seus familiares.
São essas, portanto, as manifestações de sentimento e dor dos pernambucanos pelo passamento de
tão ilustre escritor, jornalista e homem público.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 682, DE 2010
Na forma do disposto no Regimento Interno e
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as
seguintes homenagens pelo falecimento do Jornalista
Waldimir Maia Leite, ocorrido na cidade do Recife, no
estado de Pernambuco.
I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresentação de condolências aos
seus familiares.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2010. – Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo
Convidamos agora, para fazer uma comunicação
inadiável, o Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, do Rio Grande do Sul.
Paulo Paim, trago um montão de abraços dos
aposentados do Piauí pela nossa luta. Eles a reconhecem. Hoje, o Brasil reconhece que o lado positivo do
Governo do Presidente Luiz Inácio foi o salário-mínimo e que – ressalto que V. Exª liderou esse processo
desde o começo – saímos de US$70 para US$100.
A distribuição de renda deu ao mercado interno essa
estabilidade.
Então, quero lhe dizer que sou abraçado no Piauí
e que o nome de V. Exª recebe esse entusiasmo. Realmente, essa foi a página mais bela. Temos de tentar
resgatar o que ainda não conseguimos, o que sonhamos, o que é justo para os aposentados, mas fazemos
esse alerta. O Brasil, hoje, sabe que a campanha mais
bela foi a nossa, pela valorização do salário-mínimo e do
trabalho e pelo resgate das perdas dos aposentados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Senador Mão Santa, casualmente, eu falava com o
Senador Papaléo exatamente na mesma linha de V.
Exª. Fiz um roteiro amplo pelo Rio Grande, e centenas
de pessoas disseram: “O que mais admiro é que, no
plenário do Senado, vocês [citaram o nome de cada
um] têm travado uma batalha pelo bem comum da
população brasileira, independentemente da questão
partidária”. Eu falava ao Senador Papaléo Paes: citam
seu nome, o do Mário Couto, o de muitos companheiros que fazem o bom combate, como chamamos, na
questão do salário-mínimo, na questão dos 7,72% de
aumento, na PEC Paralela, no Estatuto do Idoso, no
Estatuto da Igualdade Racional, no Estatuto da Pes-
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soa com Deﬁciência. Se eu não tivesse o apoio dos
senhores, com certeza, nada teria acontecido. O fator
previdenciário, de que V. Exª foi o Relator...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi um projeto de lei que começou a tramitar aqui,
que aqui nasceu, e pedi que V. Exª fosse o Relator.
Trata-se daquele que dava o décimo terceiro salário
para aqueles...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já dei
parecer favorável para aqueles benefícios em que não
havia o décimo terceiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Era
meio caminho andado, porque V. Exª era o Relator.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já dei o
parecer favorável, e o projeto vai para a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Havia aqueles que não ganhavam o salário referente
ao décimo terceiro mês.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Havia aqueles que recebiam o salário, que tinham deﬁciências físicas, que eram idosos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – São aqueles que são contemplados pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), mas que não recebem o décimo
terceiro salário. Seu projeto assegura isso também a
eles.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Já anunciei que, se ele cair em suas mãos, será meio
caminho andado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E fez isso
sem falar comigo. Isso mostra conﬁança, não é?
O parecer já foi devolvido à Comissão e é favorável a que recebam o décimo terceiro salário aqueles
que não o têm e que recebem o salário-mínimo pela
Loas. Isso está assegurado. Essa é uma bela iniciativa de V. Exª.
Mas, Senador Mão Santa, como eu dizia, ﬁz um
roteiro amplo pelo meu Rio Grande. Iniciei o roteiro na
quinta-feira e o terminei no domingo. Foram quase três
mil quilômetros. Fiz caminhadas, palestras. Fiz audiências públicas em portas de fábrica e senti o carinho do
povo gaúcho não somente pelo meu trabalho, mas pelo
nosso trabalho no Senado, principalmente agora, com
a aprovação, na Câmara, do reajuste de 7,72%.
Fui à cidade de Lajeado, no vale do Taquari, a
convite do Superintendente Regional do Trabalho, Heron de Oliveira, que é do PDT. Depois, ﬁz uma visita
com ele aos principais veículos de comunicação de
Lajeado, onde me deram oportunidade de eu falar sobre nosso trabalho aqui. Que bom a gente saber que
nosso trabalho está chegando lá, a todas as cidades
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do Rio Grande! Ainda com o Heron, fui até a Sociedade Tutti Fratelli, uma sociedade composta, é claro, por
todas as etnias, mas em que predomina o italiano e
o alemão. Fui recebido com enorme carinho, eu diria,
com declarações de amor, de respeito, de solidariedade pelo nosso trabalho no Congresso. Lá, falei sobre a
questão da previdência, sobre a questão da educação,
sobre o ensino técnico, sobre o Orçamento e sobre a
modalidade que adotamos de mandar emenda a todos os Municípios. Foi um grande momento. É claro
que aproveitei a oportunidade e lembrei ali da minha
terra natal, Caxias. Ali falamos do tortéi, da sopa de
agnolini e da polenta, alimentos da nossa infância de
que, com saudade, nós nos lembramos. Foi um grande
momento. Falei do talharim, do formaio.
Depois, de lá, eu me desloquei para Bagé, região
da Campanha, onde fui recebido no auditório da Sociedade Cultural Espanhola. Lá, falamos também sobre
todos os temas que a gente debate no Congresso, e
recebi todo o carinho de jovens, de idosos, de adolescentes, das centrais, das confederações que estavam
lá presentes.
Depois disso, Sr. Presidente, ainda acompanhado pela Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas (Cobap) e pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande
do Sul (Fetapergs), eu me desloquei ao Sindicato dos
Comerciários e à Federação dos Comerciários, que
realizaram, no sábado, na cidade de Praia da Areia
Branca, em Rosário do Sul, um fórum para discutir o
PLS nº 115, que regulamenta a proﬁssão de comerciário. Isso ocorreu em Rosário do Sul, num grande
evento, com a presença, inclusive, do Presidente da
Federação, Guiomar Vidor, e da Secretária Nacional
das Mulheres da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), que é minha amiga e que
também concorre ao Senado junto comigo pela frente
unitária pelo Rio Grande, a Abigail Pereira. Debatemos
todos os temas de interesse do Estado.
Quero dizer que, naquele dia, o Prefeito Ney Padilha, do PSB, e o Vice-Prefeito, Dilmar Nequi, foram
ao meu encontro para falar do interesse de haver uma
parceria mais acentuada entre o Município e nós, no
Senado.
Tive um encontro também muito produtivo no diretório do PTB, onde estava presente o ex-Prefeito José
Rossignolo. Discutimos a questão do pacto federativo,
a reforma tributária, mais investimentos na região da
Campanha. Foi também um grande momento.
Ainda em Rosário do Sul, ﬁz uma visita ao túmulo
do poeta Oliveira Silveira, que escreveu inúmeras obras.
Lembro-me de uma poesia que guardei, que um dia
ele acabou declamando para mim. Dizia ele:
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Encontrei minhas origens
Na cor da minha pele
Nos lanhos de minha alma
Em mim
Em minha gente escura
Em meus heróis altivos
Encontrei
Encontrei-as enﬁm
Me encontrei.
Depois, estive na terra onde nasceu nosso querido
e inesquecível poeta Mário Quintana: Alegrete. Estive
no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Aconchego
dos Caranchos, em que participei de uma plenária
do movimento social com os trabalhadores e com os
empresários.
A fronteira oeste, é bom lembrar, é uma região
muito simbólica para o Rio Grande do Sul, para todo
o nosso povo. As revoluções gaúchas se iniciaram ali:
Farroupilhas versus Imperiais; Maragatos contra Chimangos. Muito dessa história ou desses acontecimentos
está, com certeza, no DNA do povo gaúcho.
Lembro, aqui, o General Honório Lemes, conhecido como Leão do Caverá, que, numa oportunidade,
disse o que está gravado no seu túmulo: “Quero leis
que governem homens, não homens que governem
leis”. A gente faz tanto aqui, apresentamos projetos e
muitas leis, mas as leis têm este objetivo: dar a linha
mestra para os homens. Os homens não podem distorcer as leis.
Sr. Presidente, meu roteiro terminou na cidade
de São Gabriel, na terra onde morreu, peleando em
defesa do solo gaúcho e brasileiro, o líder indígena
Sepé Tiarajú. Tive a alegria de ser Relator do projeto
que o colocou como um dos Heróis da Pátria.
Também tive encontro com dirigentes do PSB,
do PR e de outras siglas, para falar sobre o nosso trabalho no Congresso.
Quero dizer, Sr. Presidente, que, ainda em São
Gabriel, num grande evento organizado pelo Partido
dos Trabalhadores, com a participação dos movimentos
sociais e também do Sindilojas, do setor empresarial,
ﬁzemos um belo debate sobre o papel do Senado.
Termino dizendo, Sr. Presidente, que, para mim,
foi muito gostoso esse roteiro. Falei com centenas e
centenas de pessoas, para não dizer milhares, via meios
de comunicação, e as frases que mais ouvi foram estas, que, para mim, são fundamentais: “Parabéns pelo
trabalho que estão fazendo no Congresso! Continuem
assim!”. Aí, vinha um aperto de mão e, como digo,
aquele “abraço de quatro costados”. Foi um momento
muito bonito, muito alegre, muito feliz.
Permita-me, Sr. Presidente, dizer que, hoje, eu
deveria estar em Porto Alegre. Nossa candidata à Pre-
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sidência da República, a ex-Ministra Dilma, deu a arrancada da sua campanha na Capital, junto com meu
candidato a Governador, que é o Tarso Genro, com o
Vice, que é o Beto Grill, e com minha companheira de
chapa ao Senado, Abigail. Eu não estava lá e expliquei por que, antes de sair, para o nosso companheiro
Tasso, que justiﬁcou minha ausência no ato público e
na caminhada pela Capital. Eu disse a ele que eu tinha de retornar à minha trincheira de luta, eu tinha de
retornar ao meu posto de trabalho, que é este aqui,
no Senado da República, e que eu não poderia ir lá à
tarde, por causa do debate do pré-sal e do debate da
PEC da Juventude, que, tenho certeza, vamos votar,
espero, hoje ou, no mais tardar, amanhã.
Veja a coincidência: começo a falar em PEC da
Juventude, e estão aí os líderes da juventude de todo
o Brasil, para acompanhar esse processo que, com
certeza, a gente vota, espero, hoje ou, no mais tardar,
amanhã. A PEC da Juventude é consenso. Todos os
Líderes da oposição ou da base do Governo e mesmo a Liderança do Governo Lula, todos já falaram, da
tribuna, que são favoráveis à aprovação da PEC da
Juventude.
Sei que o povo gaúcho entende que não estou
lá, na caminhada com a Dilma, mas que estou aqui,
porque aqui vamos votar, hoje, o pré-sal e a PEC da
Juventude, a qual vai ser um parâmetro fundamental
para o Estatuto da Juventude, para o Programa Nacional da Juventude, enﬁm, para as políticas públicas
para a nossa juventude.
Enﬁm, Senador Mão Santa, eu gostaria de falar
muito mais. Estou, aqui, com um pronunciamento que
trata do crescimento econômico e social do Brasil, do
reﬂexo nos Estados, inclusive em nosso Rio Grande,
mas deixarei para falar sobre esse tema em outro dia.
Hoje, quero me dedicar, em todo o momento que for
possível, aqui, nesta tarde, a fazer um apelo, porque
esse foi o compromisso que ﬁz em Porto Alegre pela
nossa juventude. Foi este o compromisso que deixei
claro para meus companheiros dos Partidos aliados
e mesmo para aqueles que não são aliados, mas que
entendem nosso papel aqui: eu vinha a Brasília, hoje,
pela manhã, com o objetivo de não sair daqui, deste
esforço concentrado, sem a aprovação da PEC da
Juventude.
Muitos dizem: “Mas, Paim, tu trabalhas tanto com
os idosos, com as mulheres, com os deﬁcientes, com
os negros, com os índios e com os brancos e, agora,
falas tanto em PEC da Juventude!”. É que entendo,
Senador Mão Santa, que País nenhum terá futuro se
não tiver um olhar para suas crianças, para a juventude e para os idosos. É preciso caminharmos juntos.
Assim, projetaremos o futuro, trabalhando o presente,
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com um olhar respeitoso para as experiências do passado. Pode ter a certeza de que o olhar de um idoso é
para o futuro. Ele olha como é que vai ﬁcar a vida dos
seus ﬁlhos, netos e bisnetos amanhã.
Por isso, Sr. Presidente, Senador Mão Santa,
aproveito a presença aqui de uma delegação de jovens de todo o País, que aqui represento, para dizer
que devemos garantir que a PEC da Juventude seja,
efetivamente, votada neste esforço concentrado hoje,
de preferência, ou, no mais tardar, amanhã.
Era isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão Santa,
que tem colaborado tanto com nossas batalhas para
o bem de todo o povo brasileiro, não importa a idade,
se um dia de vida ou 100 anos de idade.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Paim, permita-me fazer um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Papaléo, é uma alegria receber o aparte de V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Paim, mais uma vez, quero reconhecer em V. Exª um
Senador de qualidade, que, realmente, enobrece esta
Casa e o povo rio-grandense e que serve de modelo
para nós, que precisamos, cada vez mais, espelharnos em homens como V. Exª, que luta pelas classes,
sem qualquer tipo de discriminação. V. Exª traz um tema
muito importante, que, realmente, alcança a juventude,
que é a maior parte da população, se a fatiarmos em
faixas etárias. A PEC da Juventude, que V. Exª defende
muito bem, é extremamente importante, como é todo o
trabalho que V. Exª fez com relação ao idoso, como é
todo o trabalho que V. Exª fez com relação ao pensionista, ao aposentado, enﬁm, como são todas as obras
primas em leis, na área social, que V. Exª formulou.
Então, quero parabenizar V. Exª. Estou fazendo uso da
palavra, neste momento, exatamente porque estamos
prestes a entrar no recesso. Eu queria, vamos dizer
assim, sair daqui aliviado por ter prestado esse reconhecimento a V. Exª, que muito o merece. Parabéns a
V. Exª! Parabéns ao Rio Grande do Sul!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Papaléo Paes. V. Exª me dá a oportunidade de, aqui, falar que recebo muitos e muitos
e-mails – e até mesmo me mandam mensagens pelo
Twitter – sobre a questão do fator previdenciário, do
qual foi Relator o Senador Mão Santa. Senador Papaléo, V. Exª fez vigília com a gente aqui, em defesa
desses temas.
Aqueles que nos estão assistindo neste momento podem ter certeza de que não jogamos a toalha. A
peleia para derrubar o fator previdenciário continua.
Ou se constrói uma alternativa na PEC nº 10, que
substituiria o fator previdenciário, ou a gente vai con-
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tinuar peleando, até que caia o veto em relação ao
fator, para não permitir mais que o trabalhador, no ato
da aposentadoria, tenha um prejuízo de até metade
do seu benefício.
Obrigado, Senador Papaléo. É uma alegria receber um aparte de V. Exª, que, aqui, tem sido parceiro
em todas as votações. Não houve uma votação em que
a gente não tenha votado junto. Um abraço!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com os cumprimentos ao Senador Paulo Paim pelo
pronunciamento, convidamos, agora, o Senador Papaléo Paes para usar a tribuna do Senado.
O Senador Papaléo Paes, médico e do PSDB, é
um dos maiores líderes do PSDB deste País – eu conheço a todos. O Amapá, por ser um Estado pequeno,
tem grandes homens, entre os quais V. Exª tem proeminência. V. Exª, eu digo aqui, independente do que
somos, é, sem dúvida alguma, o maior quadro de que
o PSDB dispõe.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Fico honrado e me
emociono com suas palavras. Muito obrigado.
Sr. Presidente, após essa convivência de sete
anos, cada vez mais conhecemos o seu valor como
homem público; alguém que teve como escola a Medicina. Todos sabemos que a Medicina nos doutrina; ela
nos doutrina sempre para fazer o bem, doutrina-nos
sempre para salvar, nunca para matar, só para salvar.
Por isso, quando o médico é um bom proﬁssional,
sempre será um bom político, porque, tenha a certeza
absoluta, na área médica, na Medicina...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Desculpe-me, aqui está o Crivella, essa sabedoria de
Deus. Mas quero dizer que é a única proﬁssão que
começa com deontologia médica, com ética médica.
O juramento de Hipócrates é um código de ética. Daí
nos destacarmos também na política.
Bastaria o exemplo dos que passaram, como Juscelino Kubitschek, e dos vivos, V. Exª, que representa
e faz da ciência médica a mais humana das ciências
e é um benfeitor da humanidade.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Mão Santa, apenas para deixar bem claro que realmente o bom proﬁssional, o bom médico, o médico que
incorpora a responsabilidade da proﬁssão só aprende coisas boas, ele sofre muito com o sofrimento das
pessoas e sempre quer o bem de qualquer pessoa,
sem qualquer tipo de discriminação. Então, não recebermos ensinamentos para sermos mau caráter; não
recebemos ensinamento ou participamos de meios
corruptos; não recebemos indicações para o mal, só
para o bem. Então, eu sempre digo que o cidadão que
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trabalha na área da saúde e que realmente respeita
sua proﬁssão, que abraça sua proﬁssão como uma
dádiva divina, esse será um bom político sim, tenho
certeza absoluta.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
o meu tema é educação.
Não há quem desconheça a complexa teia de
problemas que envolve a educação em nosso País.
Da diﬁculdade de acesso a determinadas etapas da
escolaridade formal – como a educação infantil por
exemplo – à qualidade do ensino ministrado em todas
as fases da educação básica, não são poucos nem de
fácil solução os obstáculos que impedem o Brasil de
contar com uma sistema educacional eﬁciente.
Um desses problemas diz respeito ao crucial
tema do ﬁnanciamento da educação. Mesmo avançando, inclusive por adotar mecanismos inteligentes
para o uso de recursos públicos no setor, a exemplo
do Fundef e de seu sucedâneo Fundeb, sem falar no
ProUni e no Fies para a educação superior, o certo é
que continuamos a investir menos do que deveríamos
nessa área tão estratégica.
Na comparação internacional, o Brasil continua
a aplicar em educação um percentual do PIB que não
condiz com suas reais necessidades. Mas o problema,
Sr. Presidente, é que, além de investirmos menos do
que o necessário, investimos mal e muito mal. A esse
respeito, aliás, trago ao debate da Casa reportagem
estarrecedora publicada pela revista Época, em sua
edição do último dia 3 de maio, que começa com o
título: “As Rachaduras no Orçamento da Educação”.
Nessa matéria, a revista não deixa dúvida quanto ao
desleixo com que são tratados os recursos públicos
destinados a esse importantíssimo setor da área social. Desse modo, o que deveria ser sagrado torna-se
acintoso exercício de incúria da mais abjeta corrupção
e, sob o ponto de vista moral, atitude de intrínseca
perversidade.
A partir da constatação de que “um quarto da
verba enviada pelo Governo Federal aos Municípios
não chega às escolas”, a revista mergulha nos meandros da burocracia, identiﬁca atalhos que se afastam
do caminho correto e “revela os vazamentos por onde
o dinheiro some”. A revista Época percorreu a trilha
aberta pela Controladoria-Geral da União (CGU) e
aponta verdadeiros absurdos, que chocam a consciência cívica nacional.
Assim é que, trabalhando por amostragem, a CGU
procedeu a uma espécie de varredura nas contas de
59 Municípios. O resultado do trabalho não só assusta
como deprime. Como bem revelou a revista, “um quarto
do orçamento federal enviado para esses Municípios
foi gasto em transações que sugerem corrupção e má
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gestão. As maiores irregularidades ocorrem com as
verbas do Fundeb, o fundo que ﬁnancia pagamento
de professores, obras e compra de materiais”.
Uma rápida passagem pelos números, Sr. Presidente, dá bem a dimensão do descalabro. Dos R$197
milhões que o Governo Federal mandou para esses
Municípios, cerca de R$48 milhões correspondem a
gastos irregulares com fortes indícios de fraude ou fuga
de licitação, de não prestação de contas, de desvio para
outra área, de serviço simplesmente não executado e
de superfaturamento.
Tudo leva a crer que, em dois setores essenciais do sistema educacional público, justamente o de
transporte e o de merenda escolar, os gastos irregulares comprometem parte signiﬁcativa do montante
repassado. O pior é que não se trata de caso isolado
a ocorrer aqui e acolá, geralmente em regiões mais
pobres. Não é isso, não, Sr. Presidente. Como acertadamente aﬁrma a revista, a precariedade das contas
veriﬁcadas nos 59 Municípios examinados “reﬂete um
fenômeno nacional”; ou seja, é praticamente abrangente em quase todos os Municípios do País – temos
mais de 5.400 Municípios.
O que fazer para impedir, ou pelo menos reduzir, práticas dessa natureza? Estimular a participação
da sociedade civil no acompanhamento da execução
ﬁnanceira dos orçamentos educacionais no conjunto
dos Municípios brasileiros é providência que se impõe
de imediato. Aﬁnal, ninguém melhor do que as próprias
comunidades para saber o que vem sendo feito nas
escolas em que seus ﬁlhos estão matriculados! Num
País tão acostumado com esses gastos elevadíssimos
em publicidade oﬁcial, por que não exigir que campanhas publicitárias bem elaboradas sejam produzidas
e veiculadas com tão salutar ﬁnalidade?
Temo, no entanto, que o trabalho de convencimento da opinião pública acerca da importância de
exercer condignamente a cidadania, a começar pela
ﬁscalização dos recursos ﬁnanceiros destinados à educação, exija tempo para atingir plenamente seus objetivos. Por isso, ainda que não se abandone a ideia de
campanhas dessa natureza, é preciso agir com mais
rapidez, para impedir que o mal continue a ser praticado, que a desavergonhada utilização criminosa de
dinheiro público mantenha a educação brasileira nos
padrões inaceitáveis em que hoje se encontra.
Eis por que neste momento, Sr. Presidente, lembro a Casa da existência de um projeto de lei de minha
autoria, justamente o PLS nº 119, de 2005, que altera
o art. 12 da Lei 8.429, de 1992. Aprovada em caráter
terminativo pelo Senado Federal, minha proposta vai
além do contido na legislação em vigor, que dispõe
sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
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casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração direta,
indireta e fundacional. O que propus, Sr. Presidente, e
enfaticamente reitero agora, é a ampliação das sanções
nos casos em que estejam envolvidas verbas públicas
destinadas à saúde e à educação.
A presente reportagem da revista Época, que
me motivou a ocupar a tribuna, nada mais faz senão
reaﬁrmar a atualidade de meu projeto de lei. É urgentemente imperioso coibir a ação nefasta desses agentes
públicos inescrupulosos, gente capaz de impedir que
doentes possam ser salvos e que as trevas da ignorância continuem a excluir milhões de brasileiros do
domínio do conhecimento. Eis a razão pela qual apelo
às lideranças partidárias da Câmara dos Deputados no
sentido de que se prossiga a tramitação e se conclua
o processo de votação do PLS 119, de 2005. Aﬁnal, a
matéria foi remetida à Câmara no já longínquo 25 de
abril de 2007!
Então, eu dei entrada no projeto de lei do Senado
que pune os corruptos das verbas na área da educação
e da saúde em 2005. Foi aprovado no Senado Federal
e foi enviado para a Câmara dos Deputados no dia 25
de abril de 2007. Nós esperamos que seja acelerado
o processo de votação naquela Casa de leis.
Esse é o apelo que faço neste instante. Espero
contar com a solidariedade desta Casa e, acima de
tudo, estimo que nossos colegas Deputados façam a
sua parte. É preciso dizer não a práticas como as que
foram identiﬁcadas pela Controladoria-Geral da União e
que a revista Época teve o cuidado de divulgar. A educação brasileira já sofreu demais e não pode continuar
à mercê de gente desqualiﬁcada e insensível, cuja ação
deletéria impede que recursos federais cheguem às
salas de aula das escolas públicas de nosso País!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a falar sobre esse assunto
extremamente importante para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Papaléo Paes, fazendo uma análise
sobre a situação...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ...
da educação do Brasil. Quero dizer, ó Papaléo, que eu
vou fazer um pronunciamento. Está aqui um artigo de
Zózimo Tavares: “MEC reprova ensino médio do Piauí”.
Tirou nota 3, a pior do Brasil.
Eu vinha advertindo o Paulo Paim de que o Governo do Piauí era ruim. E agora não há a mínima chance
de o nosso Mário Couto querer colocar como pior o
Governo do Pará; o pior governo do PT foi no Estado
do Piauí. Segundo o atestado do MEC, que reprova
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o ensino médio do Piauí, a pior nota estadual é a do
Piauí. O Estado ﬁcou com a nota 3, vindo a público
essa verdade que eu já dizia.
Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, eu ﬁz
há pouco tempo, na tribuna, um comentário sobre a
importância de a PEC da Juventude ser votada hoje,
no mais tardar amanhã. Eu dizia a V. Exª que estavam
aqui os principais líderes da juventude neste País.
Quero, se V. Exª me permitir, só registrar a presença aqui hoje, conversando com os líderes, do Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Danilo
Moreira; do Vice-Presidente, João Marcos Vidal; também da Comissão de Acompanhamento ao Parlamento, Marcela Cardoso Rodrigues, da UNE; Murilo
Parrino Amatneeks, da Juventude do PT; Darcy Vieira
Gomes, da Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista; David Barros Araújo, do IJC (Instituto
de Juventude Contemporânea); Edmar Lorencini Dos
Anjos, da Confederação Nacional de Jovens Empresários; Fabrício Lopes da Silva, da Nação Hip Hop Brasil;
Hugo Valadares Siqueira, da Associação Nacional de
Pós-Graduandos; Paulo de Souza Bezerra, da Central
Única dos Trabalhadores; Paulo Henrique Lustosa, da
Frente Parlamentar de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados; Rafael Luiz Clabonde, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas;
Sérgio Pimentel de Freitas, da Junta de Mocidade da
Convenção Batista Brasileira; Yann Evanovick Leitão
Furtado, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas; André Guimarães, da Rede Fale, e ainda, Sr.
Presidente, outros jovens que estão chegando e visitando os Senadores.
Por ﬁm, só queria que V. Exª considerasse na íntegra o artigo publicado hoje no Jornal do Brasil com
o título “O Brasil precisa, a juventude quer”. O artigo
pede que o Senado vote, entre hoje e amanhã, a PEC
42, de 2008. Diz aqui no artigo, e eu concordo, que
é um acordo feito com todos os líderes de todos os
partidos aqui no Congresso Nacional, como eu havia
antes falado. Foi votada por unanimidade na Câmara
– teve uma abstenção – e aqui no Senado também eu
entendo que vai caminhar na mesma linha.
Aqui diz também, na linha simbólica, que 2010
foi apontado pela ONU como Ano Internacional da
Juventude. O artigo é do Danilo Moreira, Historiador
e Presidente do Conselho Nacional de Juventude
(Conjuve). Marcela Cardoso e Murilo Amatneeks, são
estudantes e coordenadores da Comissão de Parlamento do Conjuve.
Eu não li o artigo na íntegra; naturalmente, apenas
destaquei que é fundamental para as políticas públicas
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para a juventude a aprovação dessa PEC, que, tenho
certeza, será votada no dia de hoje.
Eu o encaminho a V. Exª e peço que considere
como lido na íntegra.
Obrigado mais uma vez, Senador Mão Santa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Artigo publicado no Jornal do Brasil
6–7–2010
O BRASIL PRECISA A JUVENTUDE QUER!
Foi conﬁrmado por lideranças do Governo e da
oposição que a PEC da Juventude, será prioridade na
votação do Senado nos próximos dias 6 e 7 de julho.
Sua aprovação é determinante para consolidação das
políticas públicas de juventude na agenda nacional e
contribuirá para a melhoria da qualidade de vida de 50
milhões de brasileiros e brasileiras situados na faixa
etária de 15 a 29 anos.
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC no
42/2008) insere o termo juventude no capítulo dos
Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição
Federal. O objetivo é suprir uma lacuna em nossa
Carta Magna, que reconhece crianças, adolescentes,
idosos, indígenas e mulheres, mas é omisso no que
tange aos direitos da juventude. Esta emenda tramita
no Congresso Nacional desde 2003, mas a luta pela
sua aprovação ganhou impulso após a realização da 1a
Conferência Nacional de Juventude, ﬁnalizada em abril
de 2008. Este processo participativo contou com 400
mil participantes em todos os estados e transformou a
PEC da juventude em símbolo maior da luta pela ampliação das políticas públicas para este segmento.
Desde então o Conselho Nacional de Juventude
– Conjuve – passou a trabalhar prioritariamente por
esta proposta e ainda no ano de 2008 conseguiu a
aprovação quase unânime pela Câmara dos Deputados. Foram 382 votos a favor, nenhum voto contrário e
apenas 1 abstenção. No Senado Federal esta PEC foi
aprovada, também por unanimidade na Comissão de
Constituição e Justiça e, desde junho de 2009, aguarda votação em dois turnos pelo plenário da Casa, para
então “virar lei”.
A aprovação desta emenda tem sentido simbólico e prático. Do ponto de vista simbólico seria a
concretização de uma das principais bandeiras dos
movimentos juvenis nos últimos dois anos. Foram inúmeros debates, atividades públicas, manifestações nas
galerias do Senado, audiências com Senadores e até
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mesmo uma inovadora campanha via twitter com a
tag #PECdaJuventude.
Ainda no campo simbólico é importante destacar
que 2010 foi apontado pela Organização das Nações
Unidas – ONU – como Ano Internacional da Juventude. O reconhecimento deste segmento populacional
na Constituição Federal seria um sinal para o mundo
que nosso País realmente aposta no presente e investe no futuro.
Do ponto de vista prático esta emenda constitucional dá “segurança jurídica” e permite o avanço
das políticas existentes, além de indicar a necessidade de um Plano Nacional de Juventude com metas
que deverão ser cumpridas pela União, em parceria
com estados, municípios e organizações juvenis nos
próximos 10 anos. Tal plano teria ações nas áreas de
cultura, saúde, esporte, cidadania, trabalho, inclusão
digital, educação, etc. Em outras palavras, deﬂagraria
um processo contínuo e articulado de investimentos
em juventude. Vista de forma mais ampla, esta PEC,
contribuiria para efetivação de um Estado Democrático
de Direito, que não se realizará sem o devido reconhecimento à juventude brasileira.
O que para muitos pode parecer uma questão
organizativa e sem resultado no curtíssimo prazo, na
verdade representa uma visão estratégica sem precedentes sobre este importante segmento populacional. Temos uma economia em franco crescimento
e imensas oportunidades geradas com a descoberta
do Pré-Sal, a realização da Copa do Mundo em 2014
e as Olimpíadas em 2016.
Ao mesmo tempo, temos também a maior geração de jovens da nossa história. Repetimos, são 50
milhões de brasileiras e brasileiros entre 15 e 29 anos.
Este bônus demográﬁco deve ser considerado em um
projeto nacional que assegure os direitos sociais desta
parcela da população, mas que, acima de tudo, aposte
na disposição e capacidade da juventude em contribuir
com o desenvolvimento do País.
É chegado o momento de alçar deﬁnitivamente
a política de juventude à condição de política de Estado.
PEC da Juventude: O Brasil precisa, a juventude quer!
Danilo Moreira, Historiador e Presidente do Conselho Nacional de Juventude – Conjuve – Marcela Cardoso e Murilo Amatneeks, estudantes e coordenadores
da Comissão de Parlamento do Conjuve
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, que falará
como Líder do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito boa tarde, Sr.
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Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, nossos
colegas que nos assistem pela TV Senado e que nos
ouvem pela Rádio Senado.
Ontem, estivemos em Porto Velho, juntamente
com o nosso candidato ao Governo do Estado, Dr.
Confúcio Moura, e também com o nosso candidato a
Vice-Governador, o Sr. Airton, que deve estar nos assistindo pela TV Senado. É candidato a Vice-Governador
do Estado de Rondônia pelo PDT. Acompanhamos o
registro das candidaturas não só de Governador e de
Vice-Governador, mas também de nossos candidatos ao Senado, como é o caso do Senador Raupp e
da Senadora Fátima Cleide; e de nossos candidatos
a deputados federais e a deputados estaduais. De
modo que tivemos um dia muito importante, ontem, na
história do nosso Estado de Rondônia. E tenho certeza de que não só em Rondônia aconteceu isso, mas
também deve ter acontecido no Brasil inteiro, todos
registrando suas candidaturas para o pleito de 2010.
Tenho certeza de que V. Exª também esteve no Piauí
ontem, registrando a candidatura para a sua reeleição,
que é tida como certa lá no Piauí – a candidatura do
nosso colega, o Presidente Mão Santa, ao Senado –,
para continuar esse belo trabalho que V. Exª vem fazendo aqui, em Brasília, principalmente defendendo o
seu amado Piauí, assim como nós também estamos
sempre defendendo a nossa Amazônia, o nosso Estado de Rondônia.
Mas, Sr. Presidente, quero comentar hoje dois
assuntos aqui, no plenário. O primeiro é sobre saúde,
drogas e álcool, sobre uma importante pesquisa que
está sendo realizada no País e sobre propostas de medidas que precisam ser implementadas urgentemente
no Brasil. O segundo é sobre energia, mais especiﬁcamente energia elétrica, e sua distribuição por todo
o território brasileiro.
Pela primeira vez na história deste País, o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) está realizando uma grande pesquisa para levantar hábitos da
nossa juventude. Cerca de 70 mil adolescentes de 13
a 15 anos estão respondendo a entrevistas da Pense
(Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), em nada
menos que 1.507 escolas de todo o Brasil.
Estão sendo abordados temas como violência,
segurança, alimentação, sexo, consumo de drogas e
álcool, que infelizmente aﬂigem a vida dos adolescentes
brasileiros, e não apenas das grandes cidades.
Um dos focos dessa pesquisa, da Pense, felizmente, é reunir informações suﬁcientes para que possam ser desenvolvidas novas políticas públicas para
a juventude, que possam minimizar os problemas das
drogas.
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Esperamos, realmente, que essa pesquisa seja
eﬁcaz, que os adolescentes não tentem maquiar a realidade, que respondam com muita sinceridade e que
isso possa ajudar, tenha um aspecto positivo para toda
a nossa sociedade.
Falo isso porque já vivemos no Brasil com um
problema de drogas que pode ser já considerado endêmico, um realmente drama da nossa saúde pública. Citei aqui, no Senado, outro dia, que o crack, por
exemplo, não é mais uma droga que aﬂige apenas os
grandes centros. Em Rondônia, no subúrbio da nossa
capital, Porto Velho, já temos crack se espalhando e
desgraçando a vida de muitas famílias, cidadãos decentes que se viram envolvidos com o efeito devastador
dessa droga, que vicia até mesmo no primeiro uso. E,
da mesma forma que o crack já chegou em Rondônia, penetrou também em pequenas cidades de todo
o Brasil. Isso, Sr. Presidente, criou um problema muito
grande, pois as pequenas cidades, como as pequenas
cidades do interior do meu Estado de Rondônia, estão
longe dos atendimentos ideais contra as drogas.
Os Centros de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, os conhecidos CAPS-AD, só podem ser
implantados em cidades com mais de cem mil habitantes, infelizmente. Essa é, sem sombra de dúvidas,
uma triste notícia que afeta a grande maioria das famílias de usuários de drogas, que hoje se encontram
espalhadas por todo o Brasil.
Por esse motivo é que estou tentando marcar uma
audiência com o Ministro da Saúde, o Sr. José Gomes
Temporão, a ﬁm de debater o assunto, encontrar uma
forma de o Poder Executivo rever esse patamar mínimo de habitantes para a implantação do CAPS-AD,
empurrá-lo um pouco mais para baixo, a ﬁm de conseguir aumentar o número de Centros de Atendimento
Psicossocial para Álcool e Drogas, levando-os para as
cidades menores.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Vou fazer
um apartezinho.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pois não,
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Acir Gurgacz, quero fazer um aparte a V. Exª, primeiro, cumprimentando-o pela iniciativa de um tema que
envolve todo o povo brasileiro. Eu diria que já é uma
epidemia mundial. Não há um Estado, não há uma localidade, não importa se na cidade ou no campo, que
não tenha o problema da droga. E o crack avança de
forma assustadora. Uma criança, um jovem, um adulto, enﬁm, que envereda pelo campo do crack, não
tem volta; é quase que um suicídio, se não houver, de
fato, uma política, em todas as áreas, de combate ao
crack. Por isso, quero fazer o aparte, sendo solidário
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e cumprimentando V. Exª. Como é bom ver Senadores,
seguidamente, na tribuna, enfrentando esse debate!
Porque o mais fácil e o mais cômodo... E muitos já dizem até que existem as máﬁas, sei lá o quê. Que máﬁa coisa nenhuma! Nós temos que pensar é na nossa
juventude, nós temos que pensar é no nosso povo, na
nossa gente. E nós, como Senadores, temos que vir,
sim, para a tribuna e fazer a defesa, como V. Exª está
fazendo, de políticas públicas de combate a todo tipo
de droga. E V. Exª trata da droga que mais mata hoje
no Brasil, que é o crack. Por isso, meus cumprimentos
pela ﬁrmeza, pela coragem, pela rebeldia propositiva
de querer que, efetivamente, nosso País se dedique e
aplique políticas públicas de combate às drogas! Elas
estão matando nossa gente. Nós, aqui, o que queremos hoje? Aprovar a PEC da Juventude. Só aprovar
a PEC da Juventude e não ter políticas de combate
às drogas não resolve! Temos que aprovar – e vamos
aprovar, se Deus quiser, hoje ainda – a PEC da Juventude. Mas vamos, sim, enfrentar este bom combate,
o combate entre homens e mulheres de bem, que é
contra as drogas. Parabéns a V. Exª!
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Paim, pela sua colocação. É realmente
um tema importantíssimo. Temos que fazer uma grande
união de todos nós, brasileiros, para combater esse
mal que tem assolado o Brasil inteiro. E é através de
políticas públicas que vamos conseguir enfrentar esse
problema, até porque o grande mal está com as nossas
crianças, Senador Paulo Paim, que não têm condições
ﬁnanceiras de ter acesso a centros especializados de
recuperação. Esse é o grande problema, Senador Tuma,
porque nossas crianças e nossos jovens de famílias
de baixa renda não têm acesso a esses tratamentos.
É exatamente nessa linha que estamos conduzindo o
nosso pronunciamento. E queremos fazer essa conquista, junto com o Poder Executivo.
Pois não, Senador Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Peço desculpas
por estar interrompendo, porque não ouvi o início do
seu discurso. Cheguei e peguei aqui uma régua de que
V. Exª estava tratando do uso e abuso do crack.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Exatamente.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Ouvi o aparte
do Senador Paim. E tem um detalhe importantíssimo:
ontem, teve início, parece-me que foi na Câmara, um
simpósio sobre o uso do crack, com um programa do
Governo Federal, que vai investir R$ 400 milhões –
um programa do Governo – para evitar o aumento do
consumo de crack. E todos os Senadores desta Casa
começaram a falar que seu Estado estava sofrendo
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com a invasão do crack, a juventude, toda ela. Não
sei se V. Exª tratou desse aspecto.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Exatamente.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Mas falei com
a Drª Paulina, ainda de manhã, e pedi-lhe toda a exposição que fez do programa em si, porque, na semana passada, ﬁz uma referência sobre a violência nas
escolas e sobre a falta de interesse do aluno em ir à
escola. E, ontem, brincando com minha bisneta, perguntei: “Você está de férias?”. Ela falou: “Eu estou de
férias, mas não gosto. Quero ir para a escola”. Então,
esse desejo de uma criança de cinco anos é diferente,
talvez, do desejo dos adolescentes de 14, 15, 16 anos
que têm uma outra estrutura, que têm sofrido a violência do uso das drogas, e agridem professores, agridem
colegas... Então, não há um controle muito intenso, o
que está acovardando os professores, que não mantêm as aulas. Nós aprovamos hoje, na Comissão de
Educação... Desculpe-me estar tomando o tempo de
V. Exª, mas o tema está tão ligado a este aspecto que
discutimos hoje na Comissão de Educação, sobre preparar o professor, sobre ele ser reciclado, para saber
como tratar as crianças. Nós achamos tão importante
o desejo do aluno de ir à escola, de não se sentir obrigado, pelos pais ou não, mas de sentir o desejo e ter a
alegria de estar na escola. Então, é ligar a educação ao
processo de lazer, por intermédio do esporte, dentro de
cada currículo escolar. Assim, sem dúvida nenhuma,
vamos evitar o consumo da droga e, com isso, que as
quadrilhas possam aliciar esses jovens e adolescentes
a prestarem serviços na venda e na entrega de crack,
já que a lei protege crianças até 16 anos, tornando impossível condená-las. Precisamos fazer programas que
possam, realmente, recuperá-las. Da Lei de Drogas eu
fui Relator, e é claro que V. Exª levanta um problema
muito sério, que é o não cumprimento pelo Governo
da obrigatoriedade de que, quando a pessoa é usuária
de droga e quer se recuperar, haja vaga nos institutos
especializados para a sua recuperação e, sem dúvida,
para a sua reintegração na sociedade. Isso não está
acontecendo. V. Exª tem toda a razão, este é um dos
aspectos por que temos batalhado: o de que a lei seja
cumprida, porque já existe. O SUS tem de oferecer vaga
para que o usuário de drogas possa ter oportunidade
de recuperar-se. Existem organizações não governamentais que fazem isto: que se dedicam à recuperação
e não cobram nada, mas, infelizmente, nos institutos
proﬁssionais que tratam de jovens, só o pai que tem
capacidade ﬁnanceira pode internar um ﬁlho para tratamento contra o uso de drogas. Cumprimento V. Exª.
É uma luta que vamos ter de iniciar aqui e que não
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poderemos parar de forma nenhuma. Cumprimento V.
Exª por isso. Sou seu aliado nessa luta.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma. Essa discussão que
houve, hoje, com relação aos nossos educadores, à
capacitação, a prepará-los para que possam ajudar
os nossos jovens, entendo que seja uma medida importantíssima para o combate à droga, ao crack, ao
alcoolismo, à violência nas escolas. Realmente, os
nossos professores precisam se preparar; precisam
estar preparados e prontos para atender aos nossos
jovens.
Entendo que um dos caminhos mais importantes é preparar o ensino, as nossas escolas, já que é
lá que estão os nossos jovens, é lá que estão os nossos adolescentes e é lá que precisa haver um cuidado
especial. Senador Roberto.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Agradeço a oportunidade de apartear V. Exª e de dizer
que, hoje, pela manhã, coincidentemente, eu conversava com o Senador Romeu Tuma a respeito desse
tema. O Senador Romeu Tuma, para mim, é um grande
conselheiro, principalmente nessa área de segurança
e de combate à criminalidade, às drogas. E, exatamente hoje, pela manhã, minutos antes do nosso intervalo
de almoço, nós abordávamos esse tema. E, também,
eu estava sentado ao lado do Senador Paulo Paim,
quando ele fez o aparte a V. Exª, fazendo exatamente
essa referência elogiosa pela propriedade, pela oportunidade do tema que V. Exª aborda neste momento.
Gostaria de lembrar que, em todos os indicativos de
percentuais de crimes mais recentes no Brasil, existe uma forte participação da droga, quer em função
dos usuários de drogas, que exatamente por estarem
sob o efeito da droga praticam esses crimes, quer em
função dos crimes praticados entre eles, traﬁcantes e
intermediários do tráﬁco de drogas. Então, é importantíssimo que o Brasil abrace essa causa de forma
ﬁrme e consistente. Eu diria que a não prevenção faz
com que, no Brasil, ocorram fatos como as recentes
enchentes em Alagoas e em Pernambuco. São fatores
que eram previsíveis, mas, na verdade, a não atuação
na área da prevenção fez com que aquele desastre
acontecesse nas proporções em que aconteceu. O
Brasil, na verdade, precisa conscientizar-se de fazer
atuações preventivas no combate ao crescimento das
drogas e, consequentemente, no aumento da criminalidade. Só para encerrar, nobre Senador, eu diria que a
Paraíba não é diferente do resto do País. Antigamente,
pensávamos que o crack, por exemplo, era uma droga que estava mais concentrada em São Paulo. Hoje,
essa droga se alastra por todo o País. Na Paraíba, há
uma incidência realmente bastante preocupante, ra-
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zão pela qual um órgão de comunicação, o Sistema
Correio de Comunicação abraçou essa causa e está
fazendo, na Paraíba, uma campanha, acostada a todas as entidades públicas do Estado, no sentido de
combater e, na verdade, tentar minimizar os efeitos do
crack e das drogas como um todo. Então, parabenizo,
mais uma vez, V. Exª pelo tema e pela oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Eu que
agradeço, Senador Roberto Cavalcanti, seu aparte.
Quero dizer que é uma função nossa debater esse assunto e cobrar do Executivo, seja ele municipal, estadual
ou federal. Nós precisamos atuar fortemente...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador...
O SR. ACIR GURGACZ (PSDB – RO) – ... para
combater esse mal, que realmente tem avançado em
todo o País.
Senador Arthur Virgílio, por gentileza.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Acir, ouvi o Senador Roberto Cavalcanti e exatamente não sabia do discurso de V. Exª. Ouvi o aparte do
Senador Roberto Cavalcanti, e isso me remete à relevante matéria que aprovamos hoje na Comissão de
Assuntos Econômicos, que determina a reabilitação,
a reativação e a recuperação das áreas degradadas
pelas enchentes de 2008 e 2009.
Aproveitei, inclusive mencionando com muita
ênfase, com muita solidariedade, os dramas recentes
de Pernambuco, enviando minha solidariedade ao
Governador Eduardo Campos e aos Senadores Sérgio Guerra, Marco Maciel, os nossos três Senadores
tão prezados; solidariedade também ao Governador
Teotônio Vilela Filho, do meu partido, meu querido
amigo, meu fraterno companheiro, e aos Senadores
João Tenório, Fernando Collor, Renan Calheiros... Eu,
solidarizando-me, por esse intermédio, com o povo de
Alagoas, dizia que era necessário incluir o Estado do
Amazonas nessa preocupação. O Amazonas foi devastado pelas enchentes de 2009. O prejuízo econômico
foi incalculável. O prejuízo social e psicológico foi absolutamente irrecuperável nos próximos anos. Então,
com base nas tragédias recentes e nas chuvas que
causaram desabamentos no Rio de Janeiro, nas tragédias recentes de Pernambuco e, sobretudo, de Alagoas,
eu me lembrava de que o projeto servia também para
demandarmos recursos à União para a recuperação,
para a reativação das áreas atingidas – e foi o interior
do Amazonas praticamente todo e uma parte da capital
– pelas enchentes terríveis. Foi um sinal da natureza
muito duro, uma explosão muito forte que a natureza
ofereceu aos olhos do Brasil em 2009, no ataque que
produziu ao meu Estado. Portanto, aprovei o projeto
com muita alegria, pensando no geral, pensando em
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Alagoas, pensando no Amazonas. Agradeço ao Senador Roberto Cavalcanti pelo ensejo que me deu
com seu oportuno aparte, do qual ouvi justamente a
parte que mais me interessava e que era exatamente
a parte que se referia à solidariedade às vítimas das
enchentes. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pois não,
Senador Arthur.
O meu segundo tema aqui hoje, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, está ligado diretamente à energia, mas não é energia no sentido de saúde, que era o
assunto anterior. Quero tratar aqui da energia elétrica
no Estado de Rondônia, do abastecimento de eletricidade e do seu custo ﬁnal nas casas e nas empresas
do povo rondoniense.
Quero lembrar aqui do meu amigo Gedeão, de
Vale do Paraíso, que me cobrou e que me cobra sempre a questão do custo da sua energia elétrica. Tenho
ele como exemplo, mas é extensivo a todos os moradores do Estado de Rondônia.
Considero que a redução da taxa de energia elétrica é um grande propulsor para a produção, para o
desenvolvimento. E ela pode ser possível através de
três medidas:
– o incentivo à geração de energia elétrica por valores mais baixos, utilizando tecnologia mais avançada tanto nas grandes usinas
quanto nas pequenas centrais hidrelétricas –
já estamos vendo essa medida no Estado de
Rondônia, com a usina do rio Madeira, que
será dotada de modernas turbinas de bulbo,
que produzem mais, com menor custo;
– a consequente aquisição de energia
elétrica por valores mais baixos; e
– a isenção de impostos. A isenção do
PIS/Coﬁns seria uma ponto de partida para
estimular os Estados a reduzirem o peso do
ICMS sobre a taxa de energia elétrica. Esse
benefício de isenção do PIS/Coﬁns, que não
arrecada de forma signiﬁcativa sobre a taxa,
já foi proposta, no passado, pelo Deputado
José Carlos Aleluia, mas foi vetada pelo Presidente Lula.
Eu creio, sinceramente, que é tempo de rever
os motivos que o nosso Presidente Lula considerou
no momento do veto. Isso é coisa do passado. O Brasil passou um momento de intenso aquecimento da
economia no primeiro trimestre, registrando um PIB
recorde. As previsões da economia eram de que houvesse, neste segundo semestre, uma pequena desaceleração. No entanto, o Banco Central acaba de
reconsiderar as projeções do PIB deste ano e aponta
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uma elevação de 7,3% e não de 5,8%, como se imaginava anteriormente.
Estamos crescendo diante dos olhos de todo o
mundo, que observa o Brasil galgar posições superiores dentro do cenário econômico mundial. Organismos
internacionais apontam que seremos o maior produtor
e exportador de alimentos do mundo nos próximos
dez anos. Estamos nos aliando com parceiros comerciais que, até então, eram países distantes em todos
os sentidos.
Vejo isso tudo como um ambiente claro de desenvolvimento e de pujança. Vejo isso tudo como um
cenário no qual a arrecadação de impostos vem crescendo e só tende a crescer ainda mais, com a ampliação da produção, da renda e do consumo.
Diante disso, não vejo caminho mais lógico que
o de rever alguns pontos de nossa tributação, principalmente aqueles pontos que podem representar não
uma isenção vazia, que poderia até mesmo causar
algum tipo de prejuízo, mas, sim, uma medida que vai
representar um estímulo, um empurrão para pequenas,
médias e grandes iniciativas.
Solicitei aqui, há algumas semanas, a revisão
do patamar de faturamento que é estipulado para a
inclusão do MEI, Microempreendedor Individual, de
R$36 mil anuais para R$72 mil anuais. Fiz isso com o
intuito de inserir na formalidade, gerando maior arrecadação, aqueles empreendedores que hoje estão à
margem da nossa economia.
Propus também a isenção de IPI para pequenos produtores agrícolas na compra de implementos
e máquinas que o ajudem na sua lida diária, levando
tecnologia ao campo.
Apresentei projeto aqui para permitir ﬂexibilização
do Código Florestal, a ﬁm de impedir que pequenos
agricultores de Rondônia continuem sendo considerados fora da lei por terem obedecido a ordens federais de desmatamento no passado. Com isso poderão
voltar a contrair ﬁnanciamentos para incrementar sua
produção agrícola.
Todo o meu trabalho aqui, no Senado, vem sendo
pautado por uma coerência econômica e social. Trabalho pensando em criar soluções para problemas que
aﬂigem a sociedade e emperram seu desenvolvimento
econômico. Por isso, a minha proposta de hoje para
a redução do custo da tarifa de energia elétrica para
Rondônia e para o Brasil está em consonância com
a minha linha de trabalho e deverá surtir uma reação
positiva e construtiva.
Julgo que faço coro, hoje, com a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), com o Conselho Nacional
de Política Energética, com a Empresa de Pesquisas
Energéticas (EPE) e com o próprio Ministério de Mi-
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nas e Energia, pelo fato de que todos esses órgãos
lutam, diuturnamente, para que novas soluções no
setor energético sejam aplicadas, reduzindo custos e
aumentando a eﬁciência.
Por isso, tenho conﬁança de que será possível
levantarmos essa pauta novamente, a ﬁm de incentivar
a economia de Rondônia e também do resto do Brasil,
repensando o custo desse insumo tão importante, tão
fundamental, como é a eletricidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era sobre
esses dois assuntos, sobre esses dois pontos, que eu
queria falar hoje: a viabilização dos novos Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em Municípios
com menos de cem mil habitantes e uma revisão do
custo da energia elétrica, tendo em vista o novo momento econômico em que vivemos.
Esse era o assunto que eu tinha para tratar hoje,
Sr. Presidente, nosso colega Senador Romeu Tuma.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
o Sr. Mão Santa, 3º secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Muito obrigado, Senador.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti,
como inscrito.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Romeu Tuma, é uma grata satisfação
fazer este nosso pronunciamento com V. Exª presidindo
esta sessão. Na verdade, trago um tema, de forma até
por demais repetitiva, a respeito dos cartões de crédito
e da atuação dos cartões de crédito no Brasil.
No dia de hoje, a notícia do dia de todos os telejornais é exatamente a respeito do compartilhamento
das maquininhas de cartões de crédito. Este era um
pleito efetuado por alguns outros Parlamentares e
pela sociedade como um todo e fundamentalmente
pelos lojistas.
Essa medida do compartilhamento já deveria ter
acontecido há mais tempo. Ela visa a evitar que os lojistas tenham que pagar por cada uma daquelas máquinas
que eram exigidas para que se passasse seu cartão
de credito nas lojas espalhadas por todo País.
Na verdade, eu gostaria de dar meu testemunho
favorável aos cartões de crédito. Instrumento fantástico
para todas as economias, os cartões de crédito permitem uma facilidade no trato comercial, uma agilidade na
concessão do crédito, segurança na não-portabilidade
de recursos ﬁnanceiros por parte dos consumidores.
Em todo o mundo, os cartões de créditos são consi-
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derados, sem dúvida, um instrumento da maior valia
nas transações comerciais.
Em nenhum momento, em nenhum dos meus
pronunciamentos eu me ative a fazer a menor restrição
que fosse a respeito dos cartões de créditos e, sim, no
tocante ao comportamento dos cartões de créditos no
Brasil, no tocante à cobrança de juros. Os méritos desta
medida, ou seja, o compartilhamento das máquinas, é
inegável. Ganha o lojista, e se sinaliza para uma tendência – minha formação é economia – de melhoria
na atuação dos cartões de crédito no Brasil.
Porém, a minha grande preocupação, Sr. Presidente, é que isso não sirva de uma cortina de fumaça
para, na verdade, esconder uma questão de fundo,
que são os juros estratosféricos que são cobradas
pelas administradoras, graças ao duopólio do mercado – apenas duas grandes empresas manipulam o
mercado – e às vistas grossa do Governo.
E o Governo não toma nenhuma providência. Vemos, na verdade, o Governo atuar de forma célere e
presente numa série de momentos. Inclusive parabenizo o Governo Federal no tocante às suas providências
no socorro às vítimas das enchentes de Pernambuco
e Alagoas, o que é um fato exemplar do Governo. Porém, por outro lado, o Governo faz de conta que não
enxerga a forma com que o consumidor brasileiro é
permanentemente, minuto a minuto, segundo a segundo, explorado de forma desmedida por essas empresas de cartão de crédito.
Eu apresentei à Presidência da República, ao Senhor Presidente, em 29 de abril passado, uma proposta de decreto que acabaria com essa farra. Entreguei
pessoalmente ao Presidente. Ele, no mesmo momento,
fez questão de entregá-la ao Ministro Guido Mantega,
que é o Ministro da Fazenda. Na verdade, apenas é
necessário que o Governo Federal conceitue as administradoras de cartões de crédito como instituições
ﬁnanceiras. Elas hoje vivem à mercê da sua própria
vontade. Elas não são tuteladas, não são operacionalizadas, não são ﬁscalizadas pelo Banco Central, que
não tem poderes para isso. Então, bastaria apenas
haver essa decisão de Governo.
Aqui trago, Sr. Presidente, a exposição de motivos que ﬁz ao encaminhar esse projeto.
A indústria de cartões de crédito e de
débito vem crescendo de forma exponencial,
no Brasil e no mundo, na esteira de inovações
tecnológicas que tornam cada vez mais baratos
e práticos os pagamentos por meio eletrônico.
No Brasil, veriﬁcou-se um crescimento médio
de 25% nos últimos anos, com as transações
superando valor equivalente a 10% do PIB.
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Não obstante a importância dos cartões,
que ao mesmo tempo constituem meio de pagamento e instrumento de crédito, o Banco
Central do Brasil tem atuado de forma limitada e, em alguns casos, não tem atuado na
autorização para funcionamento, ﬁscalização
e regulamentação deste mercado.
Embora existam dispositivos legais que
amparem tal atuação, a Autoridade Monetária
se vê tolhida pela falta de regulamentação especíﬁca que deﬁna o escopo de sua atuação e
que insira tal competência administrativa nas
atribuições da instituição [Banco Central].
O objetivo do presente Decreto Presidencial é, justamente, deﬁnir os limites e possibilidades do poder de autorização, ﬁscalização e
regulação do Banco Central sobre a indústria
dos cartões de crédito quando esta executar
operações e serviços de natureza dos executados pelas instituições ﬁnanceiras, conforme
estabelecido pelo art. 18 da Lei nº 4.595, de
1964; ou quando tal indústria atuar na concessão de crédito, nos termos do art. 10, inciso
VI, da mesma Lei; ou, ainda, quando afetar,
direta ou indiretamente, os mercados ﬁnanceiro e de capitais, nos termos do art. 11, inciso
VII, daquela Lei.
Considerando desnecessário submeter
a indústria de cartões de crédito a todos os
regulamentos e exigências impostas às instituições ﬁnanceiras, o presente Decreto abre
a possibilidade de o Banco Central restringir
seus critérios de autorização de funcionamento, ﬁscalização e regulação àqueles pontos
necessários à promoção da competição e do
funcionamento saudável do mercado.
Esta foi, na verdade, a Exposição de Motivos
que apresentei ao Presidente da República quando da
proposta de sugestão de um decreto que sanaria esse
problema. O decreto está respaldado no inciso VI do
art. 84, alínea a da Constituição Federal, tendo em vista
o disposto no art. 10, inciso VI; no art. 11, inciso VII e
no art. 18, todos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, como falei há poucos minutos, que tratam de
instituições ﬁnanceiras do mercado de crédito, mercado
ﬁnanceiro e de capitais respectivamente.
Apresentei, na verdade, uma minuta de um decreto lei que, na verdade, se autorizado pelo Ministro
Guido Mantega e determinado pelo Senhor Presidente
da República, sanaria, na verdade de forma consistente, o controle desses juros extorsivos que estão sendo
praticados no Brasil pelos cartões de crédito.
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O cartão de crédito é o campeão de reclamações
do departamento de defesa do consumidor do Ministério
da Justiça: 77% se referem a cobranças indevidas. É
um ponto importantíssimo que consolidaria e reforçaria
essa nossa intenção de que, através deste decreto do
Presidente da República, a operação dos cartões de
crédito no Brasil estivesse monitorizada.
A receita com cartões já atinge a soma de R$13
bilhões, o que dá a magnitude do problema. Os bancos brasileiros tiveram lucro líquido de R$23,6 bilhões
nos seis primeiros meses do ano passado. No Brasil,
os juros oscilam mensalmente – não anualmente – na
faixa de 10% a 15%, taxas que nós consideramos obscenas e de usura explícita, Sr. Presidente.
O mercado de cartões apresenta crescimento
anual médio da ordem de 20%. Fantástico! Ótimo! É
um instrumento fantástico, mas, na verdade, esses
cartões respondem por 25% do consumo das famílias
e 18% do total das negociações, o que demonstra a
importância, a participação e a aceitação por parte
da população de operar comercialmente através dos
cartões de crédito. Porém, essa mesma população
é surpreendida quando recebe as faturas e, quando
porventura não tem condição de liquidá-las a vista e
é induzida a liquidá-las a prazo, com propagandas inseridas na própria fatura, aí, sim, existe aquele grande ganho que hoje é inadmissível e que é permitido a
essas instituições ﬁnanceiras.
Eu permito um aparte com muita honra ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Roberto Cavalcanti, eu quero cumprimentar V. Exª. Eu
tenho acompanhado a sua batalha em relação ao cartão de crédito. E como V. Exª coloca muito bem, alguns
por má-fé ou dando impressão de que não entenderam,
passam uma visão de que V. Exª é contra o cartão de
crédito. V. Exª não é contra. V. Exª quer regulamentar
essa situação para evitar os abusos, juros absurdos,
faturas que ninguém consegue pagar ou entender a
forma como chegam ao usuário. Por isso, quero cumprimentar V. Exª. Conheço a proposta de decreto que
V. Exª encaminhou ao Presidente da República. Estou
convencido de que vamos construir um grande entendimento para evitar o abuso, principalmente na cobrança
indevida daqueles que operam o cartão de crédito. Não
somos contra. Estou na mesma linha de V. Exª: somos
a favor, mas queremos uma regulamentação precisa
para evitar os abusos. Parabéns a V. Exª.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. Diria que, se
tivermos Senadores como V. Exª, acostados a essa
luta em defesa do consumidor brasileiro, seremos vitoriosos. V. Exª abraçou, neste Senado Federal, causas
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consideradas, às vezes, impossíveis e foi vitorioso em
todas essas causas. Diria que, na sua trajetória política, V. Exª é um eterno vencedor e um eterno guardião
do consumidor e do cidadão brasileiro.
Tenho certeza de que esta nossa causa é uma
causa diﬁcílima. Por trás disso está o lobby das grandes
instituições ﬁnanceiras do País, que são os mais fortes que esta Nação possui; são verdadeiros governos
paralelos. Mas, na verdade, não podemos nos acovardar e deixar de denunciar o que acontece na usura,
na extorsão do cidadão brasileiro no tocante aos juros
cobrados mensalmente pelos cartões de crédito.
Basicamente, era isso, Sr. Presidente. A autorregulamentação, para mim, soa como uma farsa. Na
verdade, é um paliativo, no qual o Governo está dando a chance desta autorregulamentação, quando, na
verdade, ela não ocorrerá de forma deﬁnitiva.
Sairão medidas como essas, como falei no início do meu pronunciamento, positivas no tocante ao
partilhamento das máquinas que operam os cartões,
porém é preciso que o Governo entre para valer nessa briga.
A bola está com o Ministro Guido Mantega. Espero que S. Exª, o Sr. Ministro, dê uma resposta ao
País no sentido da coragem que o Governo Lula terá
de ter para enfrentar este duopólio que explora cotidianamente o cidadão brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Senador Roberto Cavalcanti, desculpe, antes de V. Exª
sair da tribuna, eu queria pedir e fazer uma sugestão a
V. Exª, que tem ocupado muito a tribuna em defesa do
consumidor e do pequeno empresário. Estou recebendo
algumas queixas de comerciantes sobre a substituição
tributária, quer dizer, o pagamento adiantado de previsão de impostos. Eu falei com o setor da arrecadação,
que me disse: “mas pagam a mesma coisa.” Mas e os
juros que a pessoa tem que adiantar e, às vezes, a
mercadoria ﬁca meses na prateleira?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Há perda do capital de giro.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– E, às vezes, tem que vender abaixo do custo em razão da diﬁculdade de renovação de estoque, ou seja,
tem que vender a mercadoria mais barata para colocar
outra no lugar, e os juros não são considerados nessa
substituição tributária. Eu gostaria de ver com o senhor,
se pudesse estudar e se aprofundar nesse tema, para
que possamos chegar a uma conclusão mais correta
sobre o assunto.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Será uma honra ser parceiro de V. Exª nessa
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luta. Comprometo-me a apoiá-lo e a tentar, dentro das
minhas limitações, dar o maior subsídio possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a palavra, como Líder do PSC, o ilustre Senador Mão Santa.
Em seguida, a Senadora Marisa Serrano, como
inscrita.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma que preside esta sessão, parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros, aqui no plenário do Senado e os que
nos acompanham pelo sistema de comunicação do
Senado, Senadora Marisa Serrano, atentai bem! Vou
fazer o primeiro pedido ao José Serra, nosso próximo
Presidente. Olha, Senadora Marisa, V. Exª daria uma
boa Ministra da Educação.
O Piauí... Eu adverti, eu disse: só se vota no PT
uma vez. João Durval, seu ﬁlho fez um grande bem: não
deixou entregarem a prefeitura de Salvador, a nossa
querida capital. Olha, a desgraça é muita; não é brincadeira, não. Graças ao bom Deus, Senador Arthur Virgílio,
o homem lá do PT saiu e entrou outro. Mas, olha aqui,
eu sempre dizia – e o Senador Mário Couto já jogou
a toalha – que o governo do PT, no Piauí, era pior do
que no Pará que ele falava. Não podia ser pior!
Mas, está aqui. Diário do Piauí: Piauí tem o pior
índice do Ensino Médio do MEC. Olha aqui a vergonha.
Eu não lhe dizia, Luiz Inácio, que o seu menino mentia,
era traquino? O Luiz Inácio disse: Mão Santa, ajude
o meu menino. Mas o menino era traquino, o que ele
deixou lá. Ô menino traquino, mentiroso!
Olha aí, olha, Arthur Virgílio, olha a educação do
Piauí, eu não dizia, o Mário Couto jogou a toalha, já
foi embora, porque viu que o do Piauí é pior mesmo,
e ganhamos a medalha de ouro do pior governador
da história do Piauí.
O Piauí tem o pior índice de ensino médio. Atentai
bem! Eu disse que o PT montou um esquema, ô João
Durval, um tripé: mentira, muita mentira; corrupção,
muita corrupção; e incompetência, ô Arthur Virgílio,
muita incompetência, está ouvindo? Este é o Diário
do Piauí.
Atentai bem para outro jornal do Piauí, é o jornal
mais antigo lá, O Dia, na primeira página: “Piauí tem a
pior avaliação no Ensino Médio do País, revela estudo do MEC”. Eu sempre dizia isso. Aí estão as nossas
crianças. Quando eu era criança, Bilac, o poeta, dizia:
“Criança, não verá nenhum País como este”. Hoje, o
poeta teria que dizer: “Nunca se viu tanta mentira, tanta
corrupção e tanta incompetência”. Este seria o verso
de Bilac diante desse tripé.
Está aí o Piauí, governado pelo PT.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, desculpe interrompê-lo, mas quero registrar que os alunos do 4ª ano da Escola de Administração Fazendária, de São Sebastião, aqui em Brasília, estão ouvindo V. Exª falar sobre a deﬁciência do
ensino. Provavelmente será útil a eles. Desculpe-me
interrompê-lo.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois é... E nós
queremos aplaudir essas crianças e essas professoras.
Minhas crianças, ali está Rui Barbosa. Há 184 anos
passam por aqui Senadores, e ele está ali. E o Rui Barbosa foi governo e oposição. Ele, quando governo, ajudou
a fazer a Primeira República: o governo do povo, pelo
povo e para o povo. Foi ele quem fez a lei para libertar
os escravos. E foi uma mulher que a assinou, no lugar
do Luiz Inácio, a nossa Princesa Isabel. Ele foi Ministro
da Fazenda; depois, quando só havia militares no Governo, ele disse: “Estou fora!”, largou o governo. Aí lhe
ofereceram, de novo, o cofre: o Ministério da Fazenda.
E ele disse: “Não troco a trouxa de minhas convicções
por um Ministério”. E foi para a oposição. Na oposição,
prestou os mais relevantes serviços ao País – e está aí
o baiano João Durval –, contribuindo para o aperfeiçoamento democrático e para a honestidade deste País.
E, aqui, nós estamos na mesma oposição; esta oposição que tem sido útil a este Governo. Se não fôssemos
nós, aqui estaria igual a Cuba, sairia o terceiro mandato. Perguntem ao Fidel Castro quem quer três quantos
mais quer. Ele passou cinquenta anos no poder e ainda
o transferiu ao irmão. Fomos nós que garantimos aqui,
como Senadores, os pais da Pátria, a continuidade da
democracia criada no mundo pelo povo nas ruas, gritando: liberdade, igualdade e fraternidade.
E a democracia tem que ter duas coisas: divisão de poder, três poderes, um olhando para o outro,
um freando o outro, equipotentes. O poder que faz
as obras, o Executivo, que tem o dinheiro, os bancos
oﬁciais são fortes; o poder da Justiça é forte, porque
prende, caça, ameaça, não sei o quê; e nós, que somos fortes, porque nós, mais do que os dois outros,
temos e devemos ter a sabedoria. Nós somos os pais
da Pátria. E assim é a história.
Que Deus permita... É nosso papel, está aí o
Líder do Renascimento que disse: “Mau discípulo é
o que não suplanta o mestre”. Nós temos o dever e a
obrigação de suplantar Rui Barbosa.
Está aí o João Durval, um baiano, com estilo de
vida diferente, ações de vida diferentes, mas em nenhum instante é inferior a Rui Barbosa. Foi executivo
na sua cidade natal, foi executivo na Bahia e está hoje,
aqui, representando essa grandeza. Quer dizer, isso
é o Senado. Estou comparando o baiano de hoje com
o baiano de ontem, que admiramos.
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Mas está aqui, ô Arthur Virgílio. Vou abrir aqui o
jornal O Dia. Esse jornalista, Arimatéia Azevedo, jornalista veterano, já foi Secretário de Comunicação,
lutador, desses jornalistas heroicos, como houve outros no mundo da democracia, como tivemos aqui no
Brasil. Olhem o que diz o Arimatéia Azevedo, jornalista
de ﬁbra, de luta, de muitos combates.
Ele diz aqui:
Exemplo. Que vergonha, o Piauí apresenta o pior índice de aproveitamento no ensino médio. Os piauienses foram os únicos a
atingir resultados negativos com relação às
metas estipuladas.
E onde está a polícia, que não prende
esses maus gestores que passaram o tempo
todo fazendo propaganda enganosa?
Paim, o tanto que V. Exª tem de dignidade e de
grandeza tem de aloprado o PT do Piauí. Está aqui. Eu
dizia, eu advertia que era só ele sair do Governo e deixar
de pagar os jornais. E está aqui um bravo, um histórico,
tradicional jornalista, Arimatéia Azevedo, achando que
ele já devia estar era preso! Isso é a maior barbaridade
que tem nesta democracia! É o pobre Arruda! Eu conheço o Arruda, nós conhecemos o Arruda.
Ô Arruda, o seu primo daqui, seu parente, e esse
menino traquino do Piauí, está aqui... Foi só sair... Não,
você, eu sei, com todo o respeito, mas olhe aqui, olhe
os jornais já dizendo o pior, e olhe a inteligência do Arimatéia: “E onde está a polícia, que não prende esses
maus gestores que passaram o tempo todo fazendo
propaganda enganosa?”. Está ouvindo?
Mas agora eu vou para outro jornalista, sobre o
mesmo tema do ensino médio, Zózimo Tavares.
Olhe, a mentira tem perna curta. Eu votei em 94,
eu entreguei a Companhia Energética porque eu via,
Senadora Marisa, que só tinha aloprado! Tinha mesada,
e sucatearam. Está aqui um artigo de Arimatéia Azevedo,
que eu não vou ler, porque eu estou só na infraestrutura,
falando da Cepisa. Eu entreguei uma companhia porque
eu estava rodeado de aloprados, larápios por todos os
lados. Tinha que sucatear, e ele denuncia.
Atentai bem para o que diz Zózimo Tavares.
Eu vou pedir ao Serra para V. Exª ser Ministra da
Educação, porque nós temos que avançar no Piauí.
Foi uma desgraceira, pior do que um terremoto. Ô Arruda, terremoto é ligeirinho, é dez segundos,
dez, oito, doze. Olhe, sete anos e meio de Governo
do Piauí é desgraceira muita, é muita confusão. Então, olhe aqui: “MEC reprova ensino médio do Piauí”
– Zózimo Tavares, da Academia de Letras, professor
de comunicação, autor de vários livros, Secretário de
Comunicação. O que dizem Zózimo Tavares e Arima-
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téia, os dois mais laureados jornalistas do Piauí e, com
certeza, do Brasil:
“MEC reprova ensino médio do Piauí”.
Marisa! Marisa, preste atenção, para quando
V. Exª for Ministra da Educação não deixar que isso
aconteça.
Nos últimos anos, o Governo do Piauí
se ocupou em fazer propaganda massiva garganteando que o Estado avançou no ciclo do
ensino médio. De acordo com a propaganda,
avançou e avançou muito. [De acordo com a
propaganda.] Na semana passada mesmo, o
ex-secretário de Educação, Deputado Federal
Antônio José Medeiros, aparecia num comercial do PT reforçando a propaganda oﬁcial.
Ontem, viu-se, porém, que tudo não passava de falácia, de propaganda enganosa. O
castelo de engodo caiu. E não foi a oposição
que desmascarou o Governo do Piauí. Foi o
Ministério da Educação, ao divulgar os dados
do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
O estudo aponta que o Piauí apresentou
um crescimento negativo com relação às metas estipuladas para 2009. Assim, a pior nota
estadual é a do Piauí.
Acir Gurgacz, é a nota 3. Isso é falta de vergonha!
O ﬁlhote, o fedelho, o menino que ele botou lá. Ô menino traquino, malandro! Olha aí, nota 3. Passou sete
anos e meio dizendo... Olha aqui, nota 3 é pau mesmo,
nota 3 é pau. É de 0 a 10. A meta não foi atingida.
A meta do Governo federal para o país,
no ensino médio, em 2021, é chegar a 5,2. A
nota de países desenvolvidos é 6. [O Piauí
está na metade, 3. Pegou pau mesmo, pau,
pau. No Paraná, foi 4,2, e vai atingir 5 com a
sua meta.]
O Ideb leva em conta dois fatores que
interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho
na Prova Brasil.
O estudo divulgado ontem pelo MEC
mostra que, nos anos iniciais do ensino fundamental, todos os Estados superaram as
metas do Governo.
Atentai bem! Marisa, olhe a sua responsabilidade,
porque a senhora será a próxima Ministra da Educação.
Já estou reivindicando. Não é para mim não; é para a
Nação. É mulher. Nós queremos é a mulher no Ministério da Educação. Não é a mulher na Presidência. Na
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Presidência, queremos o José Serra mesmo, mas com
o compromisso de ele valorizar e prestigiar a mulher,
começando logo com a indicação de V. Exª, e aqui vai
o pedido do Piauí para tirar o Piauí do último lugar. Aí é
de lascar, Marisa! Já estou pedindo ao José Serra que
V. Exª seja a Ministra, mas vou ﬁcar atrás da senhora
aqui, para a gente sair desse 3, para chegarmos pelo
menos a 5,1 e sermos aprovados.
Atentai bem, Tuma!
O ensino fundamental é de responsabilidade dos Municípios. Signiﬁca dizer que os
Prefeitos, em sua maioria, estão fazendo o
dever de casa no quesito educação.
Aí é que é! Os prefeitinhos estão cumprindo o
dever deles, Marisa. E aí o Governador do Piauí está
aqui, desmascarado.
A preocupação maior se dá em relação
ao ensino médio, de responsabilidade dos Estados. O MEC apontou este ciclo educacional
com o pior desempenho do País, sendo que
o destaque ﬁcou para o Piauí, com o mais
baixo índice de aproveitamento entre todos
os Estados.
E aí, João Durval, eu vinha dizendo: seu ﬁlho,
Senhor do Bonﬁm o ajudou, não deixou o PT tomar
conta do Governo de Salvador. E aí está.
Então, eu quero dizer que o que li aqui foi um trabalho feito pelos melhores jornalistas do Piauí e talvez
do Brasil: Zózimo Tavares e o Arimatéia Azevedo.
Quer um aparte ainda, Arruda? Você é o Arruda
do bem, do Ceará, da esperança, da vitória. A comparação foi com o Arruda daqui, não tem nada a ver com
V. Exª. V. Exª é o melhor nome do PCdoB.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Eu
quero agradecer a oportunidade, mas destacar que a
pesquisa feita pelo MEC, Senador Mão Santa, registrou o avanço da educação no Brasil, mesmo que, em
determinadas regiões ou Estados, a meta tenha ﬁcado
aquém da de outros Estados. É importante que se diga
que as metas nacionais foram cumpridas. Aproveito a
oportunidade para destacar que a melhor escola pública do Nordeste situa-se no Município de Sobral, no
Estado do Ceará.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sobral sempre
teve boas escolas, desde Dom José.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Desde Dom José Tupinambá da Frota, e vem, de lá para
cá, até hoje...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eles até dizem
que Sobral fala inglês. Estados Unidos do Sobral.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – E
fala! Não é brincadeira não, fala mesmo. Então, lá em
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Sobral, nós temos a melhor escola pública do País. E
o destaque é que esta foi uma questão fundamental
da gestão municipal, quando era Prefeito o atual Governador do Estado, Cid Gomes.
E, na gestão do Cid, esteve ali, frente à Secretaria
de Educação, um conjunto de pessoas que hoje está
na Secretaria de Educação do Estado. A Secretária de
Educação do Estado foi Secretária em Sobral, Izolda
Cela, e o Maurício, que é o secretário-executivo da Izolda, também esteve na Secretaria de Educação de Sobral. Maurício, que inclusive é funcionário do Congresso
Nacional – é funcionário da Câmara dos Deputados
–, é um excelente quadro na área de Pedagogia, de
Educação, no Estado do Ceará, e está cumprindo um
papel destacadíssimo. O resultado é que mantivemos
Sobral como a melhor gestão na área de Educação e
formação no Nordeste, e o Ceará também elevou-se.
Quero aproveitar esta oportunidade, que V. Exª permite,
para mandar nossos aplausos, nosso voto de louvor.
E tenho certeza de que ela recebe esse nosso voto
de louvor, do Congresso Nacional, do Senado da República, com o sentido de quem precisa se empenhar
ainda mais, porque ﬁcamos bem situados, mas ainda
estamos muito aquém da necessidade. De fato, o Brasil,
na sua média geral, ainda está longe de oferecer uma
educação de grande qualidade para o conjunto da população, especialmente para as pessoas mais pobres.
Isso é tão verdade que os ﬁlhos da classe média não
querem estudar em escola pública. Os nossos ﬁlhos,
os dos funcionários do Senado, os da maioria dos Senadores não vão à escola pública exatamente porque
sabem que ela ainda está aquém da necessidade do
nosso País. Acho que o esforço nosso, do conjunto dos
Senadores e dos secretários, é no sentido de garantir
que, quem sabe, num horizonte próximo, possamos
colocar os ﬁlhos de todos, efetivamente, na escola pública, porque ela será a de maior qualidade, seja ela lá
no interior do Estado do Ceará, seja na capital, seja no
Piauí, no interior do Piauí ou no Estado de São Paulo,
onde está a melhor escola pública brasileira. Assisti,
com muita atenção, à explicação da diretora de uma
escola lá numa cidadezinha do interior de São Paulo,
dizendo que ela não abria mão de ser conservadora,
no sentido de ainda manter, na sua escolhinha, o ditado e a leitura diária. Quer dizer, esses foram um dos
princípios básicos que transformaram aquela escola
pública, do interior de São Paulo, na melhor do Brasil.
Quero dizer a V. Exª que lá em Sobral também se faz
ditado e também se lê todo o dia para se ter a melhor
escola pública do Nordeste brasileiro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mas V. Exª não
nasceu em Sobral, não, nasceu?
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Nasci em Fortaleza, embora em Sobral tenha um grande
núcleo da família...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É porque Sobral tem – quero dar testemunho como médico – uma
das melhores santas casas do Brasil, que é a Santa
Casa de Misericórdia de Sobral.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – É verdade! E por muito tempo foi dirigida pelo Padre José
Linhares, que elevou a Santa Casa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Que é Deputado.
Hoje tem até um núcleo de uma Faculdade de
Medicina.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – E um
curso de medicina de altíssima qualidade, que está situado, exatamente, na cidade de Sobral.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Graças à Santa Casa.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Percebo um avanço na qualidade do ensino, embora ainda
haja esses bolsões de diﬁculdades, que V. Exª levanta,
com um sentido, porque sei e tenho certeza de que o
sentido de V. Exª é este: fazer com que a gente alcance um índice bom.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E, no seu Ceará, dou testemunho: fui interno num colégio marista,
cearense, e, coisa de jovem, quis sair, bancar o machinho, ﬁquei internado e tentei me matricular no Liceu.
Não tinha vaga.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – É
que no Liceu tinha um exame para entrar.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sim, não tinha
vaga. Eu tive que continuar interno.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Tinha
um vestibular para entrar no Liceu.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu queria chegar do internato e pronto: não vou mais, já estou matriculado. Mas fui para lá ...
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Que
era uma grande escola também, uma escola marista.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O Liceu era
lotado. Eu não consegui, tal a procura e a crença do
cearense...
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – E
os melhores professores davam aula exatamente no
Liceu. Mas o Colégio Cearense era um dos melhores
também do Nordeste brasileiro, a grande escola dos
maristas, ali, na Avenida Duque de Caxias, que formou
um grande número de cearenses, juntamente com o
Liceu do Ceará.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Heráclito, meus cumprimentos.
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Arruda, mais uma vez, aprendi muito, eu que vivo
no Ceará também, minha segunda terra.
Senador do Piauí, o maior Líder municipalista,
Heráclito Fortes, V. Exª tem um aparte.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Mão
Santa, agradeço a V. Exª a oportunidade de aparteá-lo,
e este aparte vem exatamente após um aparte insuspeito do Senador Inácio Arruda, que mostra que, realmente, tivemos crescimento na educação na maioria
dos Estados brasileiros. E o Piauí é uma exceção, mas
uma exceção ao contrário, um absurdo! Veja bem, se
você pegar a campanha publicitária promovida pelo
Governo do Estado do Piauí, ele coloca exatamente a
educação como um grande avanço, quando, na realidade, a Secretaria de Educação do Estado foi usada
durante oito anos como cabide político. É sabido, Senador Inácio Arruda, que, há quatro anos, treinaram
lá um grupo, aqueles treinamentos de professores,
professores leigos para a zona rural. E uma senhora
foi abordada, na campanha de 2006, pelo Ministro da
Educação, que perguntou a ela se ela estava fazendo
o cursinho. Ela disse: “Não, mas estou fazendo tudo
como mandaram”. E aí ele perguntou: “Mas o que é
que a senhora está fazendo?” “Eu, todo dia, pego o
picolé do candidato [que era o ex-secretário, que depois retornou], boto na porta de casa e recolho às seis
horas da tarde.” Picolé é aquela propaganda eleitoral,
compridinha, que você põe para divulgar o seu candidato. Essa história é conhecida. E aí vem o contraste:
Teresina cresceu, Teresina foi apontada como a melhor
cidade do Nordeste; Teresina é a quarta colocada em
todo o Brasil, em termos de capitais, perdendo para
Curitiba, Palmas e Belo Horizonte. E aí, Senador Mão
Santa, temos lá, em Teresina, 302 escolas funcionando,
95 mil alunos e mais de 3 mil professores. Vê-se, com
isso aí, um contraste, é a questão de administrar, é a
competência administrativa. Agora, concordo com V.
Exª. O que está havendo e o que houve no Estado do
Piauí, essa regressão na educação, nos últimos anos,
é caso de polícia, porque passou-se alardeando melhoria, passou-se alardeando avanços e, na realidade,
quem quebra máscara, quem rasga o véu é o próprio
Governo, através desse levantamento feito pelo Ministério da Educação. Está aqui. A verdade ﬁnalmente aparece diante de tantas mentiras que estamos vendo ao
longo do tempo. Se se ﬁzer algo parecido no setor de
saúde, vamos ver também o Piauí regredindo nesses
últimos quatro anos. Aliás, se formos examinar, nunca
na história do Piauí tivemos tantos secretários, tantos
diretores de empresas de economia mista, candidatos
a cargos eletivos como este ano, e o resultado é este
aqui. Muito obrigado.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço o
Heráclito Fortes, que simboliza uma liderança extraordinária e que também foi um prefeito extraordinário
de Teresina.
Heráclito, depois da tempestade vem a bonança.
Hoje, o nosso candidato a governador, que é o prefeito
de Teresina, iniciou sua caminhada. Não estávamos lá
porque tínhamos nossas obrigações como Senador da
República, mas o meu Partido, o PSC, e o seu, o DEM,
foram representados pela minha esposa, Adalgisa, e
foi um êxito total.
Depois do desespero vem a esperança, e está
chegando o novo governo do nosso candidato, exPrefeito de Teresina, Sílvio Mendes.
Rosalba Ciarlini, encantadora líder, médica...
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mão Santa...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Outro dia, disseram que foi uma cidade do Ceará e entrei no debate,
que libertou Redenção. Aí eu digo: “Rosalba me disse
que foi Mossoró”.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Mossoró
cinco anos antes da Lei Áurea, 30 de setembro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois eu defendi
essa tese: “Não, a Rosalba disse”.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Mas Redenção também fez o movimento no mesmo período.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Arruda, qual é
a do Ceará? Olha, eles querem ganhar!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Houve esse
movimento no mesmo período, só que nos antecipamos em alguns dias. Foi uma questão pequena, mas
aconteceu. Mas deixe-me colocar, Mão Santa. Se falar
em redenção e liberdade, não existe maior redenção
para um povo e liberdade do que a educação. Como
o Brasil, os nossos Estados podem dar um grito de
liberdade se a gente não tiver uma educação de qualidade? O senhor está indignado porque o seu Piauí
está, na avaliação,...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Tirou 3. No último lugar. Nota 3, eu ouvi dizer.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ... em último
lugar. Pois você foi o lanterninha, mas o meu Estado
foi semi-lanterninha, vice-lanterninha. É um absurdo!
Um Estado que foi governado, por oito anos, pelo PSB,
partido da base do Governo e amigo do Governo, por
uma professora, auxiliada por um Vice-Governador
que foi, por oito vezes, Deputado, seis vezes Federal e
duas Estadual. Então, minha gente, isso é um absurdo!
Onde ainda conseguimos uma melhora – e, aqui, quero
parabenizar cidades como Jardim do Seridó, Ipueira,
Equador, São José do Seridó, cidades como Mossoró,
que teve nove escolas entre as melhores avaliadas,
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como Parnamirim – foi no ensino fundamental, nas séries iniciais, em que há o esforço da própria Prefeitura,
da administração municipal. No ensino médio, que é
de responsabilidade direta do Governo Estadual, foi
uma verdadeira...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Qual foi a nota?
A do Piauí foi 3.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Foi 3,1.
Três vírgula um!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Olhe, para
V. Exª ter uma ideia, Senador Mão Santa, escolas estaduais estão fechando – fechando! – por falta de alunos. A evasão é imensa. Reduziu em 20% o número
de alunos nas escolas do segundo grau. Há escola
que ainda não teve uma aula de Matemática ou de
Física, por falta de professor. Os alunos que encontro
nas ruas, nas reuniões, estão indignados, revoltados,
porque sabem da importância do segundo grau. Eles
gostariam de ter uma educação inclusiva, um segundo
grau em que eles tivessem uma preparação integral,
com capacitação, sem falta de professores, com um
curso, realmente, que ﬁzesse com que eles pudessem
enfrentar os desaﬁos do futuro e ser grandes homens
e grandes mulheres, contribuindo para o Brasil. Mas,
dessa forma, o que vai ser dessa juventude? Eles não
querem ﬁcar reféns de uma bolsa-família, não. Eles
querem ter a oportunidade de se emancipar, e quem
emancipa, quem liberta é a educação. Mas, no nosso Estado, é isso que está acontecendo, infelizmente.
Os professores estão desmotivados, os professores
estão desesperançados. Eles gostariam de ter condições, gostariam de sentir que a educação, realmente,
é prioridade, mas estamos vendo que não é. Para o
Governo do Estado não foi e não é. Assistimos a esse
resultado, que se vem repetindo. Não é de agora que
o Rio Grande do Norte é lanterninha, não. No ano
passado, também foi a mesma situação. Agora, continua. Não houve nenhum esforço, nenhuma melhora.
Vamos comparar com dados bem de trás, mas temos
de considerar que, se houve melhora, ela aconteceu
no ensino fundamental, nas séries iniciais, pelo esforço que as prefeituras vêm fazendo, não no ensino
médio. Está aqui o resultado. É uma tristeza, eu ﬁco
indignada. Sei que a sua indignação é semelhante a
nossa, porque o nosso Rio Grande do Norte precisa
acontecer, e só acontece com a prioridade, com a valorização da educação.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço, Rosalba Ciarlini, entendendo que V. Exª foi muito feliz,
como o Heráclito, falando em prefeito, que se limitou
a Teresina. Mas os articulistas que li aqui...
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu queria,
só para complementar, dizer...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Os articulistas
que li, aqui, o Zózimo e o Arimatéia, realçaram o papel do ensino fundamental, que é do prefeito, e que
nós vimos. Mas a desgraceira é tão grande que eu e
o Heráclito lembramos que Alberto Silva, na primeira
vez em que foi Governador, na revolução, mostrou um
educador, o professor Wall Ferraz, que foi um Secretário de Educação tão brilhante, que ajudou o Heráclito a
ser Prefeito de Teresina, me ajudou a ser Governador
e construiu o PSDB da capital, está ouvindo Arthur Virgílio? Um Secretário de Educação extraordinário.
Agora, estamos desesperados com esses índices.
Com a palavra o Garibaldi Alves, do Rio Grande
do Norte.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Um minutinho aqui, Senador, com a permissão do Senador
Garibaldi, só para concluir. Senador Inácio Arruda, o
seu Ceará está de parabéns. Sobral também. O nosso aluno da 8ª série, no Rio Grande do Norte, está
no mesmo nível do aluno da 4ª série de Sobral. Isso
é um absurdo! É lamentável! Mas quero parabenizálo e se tem coisa de que tenho inveja é quando vejo,
realmente, a educação crescendo.
Mas o que ainda me dá um pouquinho de conforto é ver que o esforço que ﬁz como Prefeita no ensino fundamental surtiu efeito, pois, entre as melhores
escolas avaliadas, temos nove.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço a participação a V. Exª, que representa, com muita grandeza,
sua terra, porque foi três vezes extraordinária Prefeita
de Mossoró. Garibaldi Alves também foi extraordinário Prefeito da Capital e extraordinário Governador do
Estado do Rio Grande do Norte.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Obrigado, Senador Mão Santa. Estou preocupado, porque
o Brasil já perdeu a Copa, e V. Exª e a Senadora Rosalba só falam em lanterninha: é lanterninha para lá,
lanterninha para cá. Na verdade, reconheço o problema, sou sensível ao problema do ensino médio. Acho
que ainda não se encontrou uma solução curricular,
uma solução adequada para o problema do ensino
médio. Faça-se justiça com relação à outra vertente,
que é o ensino proﬁssionalizante, mas, com relação
ao ensino médio propriamente dito, o Rio Grande do
Norte, lamentavelmente, está numa situação das mais
deploráveis. Precisamos reagir. Enquanto há tempo,
precisamos consertar isso, mas o que mais lamento
é que estejamos juntos, em companhia do Piauí. Pode
ser que a solução, agora, seja encontrada, já que o
Presidente da Confederação Brasileira de Futebol
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(CBF) disse que vai mudar tudo. Quem sabe, na educação, também poderemos mudar tudo para melhor!
Agradeço a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço-lhe
a participação, Garibaldi Alves.
A maior estupidez é perdermos a esperança. O
Apóstolo Paulo disse que isso é até um pecado. Fica
a esperança que está no Piauí. Com a esperança, há
uma certeza: vivemos na esperança de alternância do
poder. Vamos trocar esse poder do Brasil e do Piauí,
que se baseou no tripé da mentira, da corrupção e da
incompetência. Hoje, iniciamos a marcha, no Brasil e
no Piauí, pela alternância do poder. Isso é o que aperfeiçoa a democracia.
No Brasil, o Presidente do PSDB, José Serra, é
nosso candidato, e, no Piauí, há o ex-Prefeito de Teresina – hoje, as pesquisas apontam que ele dará em
todos os outros candidatos. Então, é essa a esperança
que se transforma em certeza de melhores dias para
o Piauí e para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Muito bem, Senador Mão Santa!
Concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano,
como oradora inscrita.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Quero deixar aqui registrada minha indignação
com o Presidente Lula. Parece que de nada adiantaram
os mais de R$40 mil em multas nas seis vezes em que
a Justiça Eleitoral o considerou culpado por antecipação de campanha. O Presidente está inebriado com
sua popularidade. Isso está fazendo mal ao País, ao
processo eleitoral e à própria democracia brasileira.
A Subprocuradora-Geral da República, Sandra
Cureau, responsável pela punição por propaganda antecipada, reclama da “verborragia” presidencial. Disse
ao jornal O Estado de S.Paulo deste domingo: “Não
sou eu quem multa; Lula é quem não consegue ﬁcar
de boca calada”. E, aí, digo: se ele faz isso é porque
ele tem certeza da impunidade. O Presidente deseja
ser árbitro das eleições presidenciais. E o que é pior
é que, cada vez mais, ele demonstra que deseja ser
dono do voto dos brasileiros. Ele quer privatizar o direito de livre escolha dos eleitores. O Presidente quer
disputar as eleições presidenciais sem estar na cédula de votação.
A democracia está sendo distorcida. O Presidente
precisa, urgentemente, rever suas posições. O exemplo que está dando é péssimo, pois sinaliza que a lei,
os Poderes, as instituições e as liberdades individuais
podem ser amoldados à vontade monocrática do dono
do poder. O Presidente Lula fortaleceria sua imagem
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e a democracia brasileira se ele fosse magistrado do
processo eleitoral, sem abusos, sem transgressões,
sem bravatas, sem autoritarismo.
Esperamos que, com o início do processo sucessório, o Presidente Lula compreenda que seu real
papel não é o de craque, nem o de técnico, nem o de
juiz, nem o de representante da comissão técnica. Ele
deve ser a autoridade garantidora da lisura de todo o
processo.
Lula parece se esquecer que é o Presidente da
Nação, que é o Presidente de todos os brasileiros, independentemente de raça, de credo, de sexo, de ideologia. Ele precisa separar a imagem de Presidente da
de militante. Ele é a autoridade maior e não precisa se
apequenar no papel de animador de palanques.
Quando o Presidente da República diz que vai
trabalhar em prol de uma candidatura no horário fora
do expediente, ele está cometendo uma violência contra a democracia. A sociedade tem de se manifestar
e mostrar sua contrariedade em relação a esse comportamento, sob pena de ver as transgressões serem
encaradas como fatos normais e corriqueiros neste
País, o que macula o Estado de Direito, por que tanto
lutamos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por falar
em autoritarismo, em transgressão, quero chamar a
atenção, desta tribuna, para outro tipo de violência
que, infelizmente, ainda é realidade neste País e que,
o que é pior, é muito mais comum do que se pensa.
Essa violência para a qual vou chamar a atenção agora é a que está nas páginas dos jornais, mas é também a que estamos sentindo nos nossos Estados e
na nossa vida.
Há cerca de duas semanas, a mídia noticiou o
sumiço da ex-namorada do goleiro Bruno, jogador do
Flamengo. Não estou aqui para julgar ninguém, nem
quero fazer um julgamento antecipado, mas as notícias
dão conta de que ele, provavelmente, seja o responsável pelo desaparecimento de Eliza Samudio, que era
sua namorada. Se isso for verdade, o que ela teria feito para provocar a ira de um atleta tão bem colocado
na vida? Teve um ﬁlho e disse que o ﬁlho era dele. A
recusa pelo reconhecimento da paternidade teria irritado tanto esse jovem a ponto de ele maltratar e matar
a mãe de seu possível ﬁlho? Eu gostaria de acreditar
que essa história não é bem assim e que não foi assim
que os fatos aconteceram.
Outro caso que ganhou destaque na mídia nacional recentemente foi o assassinato da advogada Mércia
Nakashimame, em São Paulo. O principal suspeito é
o ex-namorado.
Também chocou-me profundamente o assassinato, na semana passada, da arquiteta carbonizada
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dentro do seu carro, provavelmente pelo ex-marido, em
Campo Grande, no meu Mato Grosso do Sul. Foi algo
que pegou de surpresa toda a sociedade sul-matogrossense e que, realmente, bateu fundo no coração
de todos nós.
Inúmeros outros casos ocorrem em todo o País.
Quero falar um pouco do Mapa da Violência no Brasil
2010, do Instituto Zangari, que foi divulgado pelo jornal O Estado de S.Paulo no domingo e que diz que,
nos últimos dez anos, a cada dia, dez mulheres são
assassinadas no País. Foram 41.532 mortes. Foram
41.532 vidas que se foram, em geral por motivos passionais. A média registrada no período está acima do
padrão internacional.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senadora
Marisa, permita-me um aparte?
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Fico muito
triste com esses eventos que V. Exª relata e, por outro lado, muito feliz com o fato de alguém defender a
mulher, de verdade. O Presidente Sarney é testemunha de que, aqui, posso relatar que, certamente, o
Parlamentar, envolvendo ambos os sexos, que mais
defendeu os direitos da mulher era um homem: Nelson Carneiro, autor da Lei do Divórcio, que, como Deputado pela Bahia e Deputado e Senador pelo Rio de
Janeiro, praticamente reformulou e modernizou toda a
legislação de família a favor da mulher e que, por isso,
era tão querido por elas. Como advogado, jamais advogou contra a mulher, mesmo quando ela não tinha
razão; nesse caso, ele indicava outro colega, mas não
advogava, nada assinava contra a mulher. Fico feliz
de ver que V. Exª vai à tribuna e, da sua condição de
Parlamentar e de mulher, sobretudo, assume essa
bandeira e a todos nos conclama para uma luta, que
é uma luta extremamente justa. V. Exª se referiu ao assassinato de uma conterrânea sua, referiu-se a esse
caso, envolvendo o goleiro do Flamengo, o Bruno. Sou
ﬂamenguista, sou admirador dele como bom jogador
que é, mas ﬁco triste ao ver pessoas dizendo muito
comumente: “Esse rapaz é louco. Se isso é verdade,
ele estragou a vida dele”. Quase não vejo dizerem assim: “Esse rapaz é louco. Como é que mata uma moça,
ainda por cima com o agravante do motivo torpe, do
motivo fútil?”. Não o estou acusando. Não sei se isso é
verdade. Torço para que isso não seja verdade. Torço
para que ela tenha feito uma viagem e apareça, reapareça. Mas é incrível como percebemos esse traço
de machismo até quando se faz a denúncia: “É louco,
arruinou a carreira dele. Era tão bom, ia chegar à Seleção Brasileira”. Dizem isso em vez de dizerem: “É louco
se fez isso que dizem que ele fez com uma mulher”.
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Quem perdeu a vida foi ela. De qualquer maneira, ele,
se culpado, teria pena a cumprir e a possibilidade da
reabilitação, não digo na mesma proﬁssão, que exige
perícia por meio do treino diário, mas em outra proﬁssão qualquer. A vida é um bem muito precioso, que,
supostamente, poderia ter sido retirado dessa moça.
É preciso, então, que essas vozes se levantem – e a
voz de V. Exª é uma voz muito poderosa, muito acreditada –, para que não se resumam àquela história da
comemoração do Dia Internacional da Mulher, para ver
quem coloca o arranjo de ﬂores mais bonito na mesa.
São momentos que até me constrangem, porque a
sociedade igual à sociedade democrática de verdade,
aquela com que sonhamos, precisa um dia ser uma
sociedade tão igual e tão justa, que não se precise comemorar mais Dia Internacional da Mulher, como não
se tem de celebrar o dia internacional do homem. Ou
seja, é um avanço que tem de ser obtido, com passo
civilizatório após passo civilizatório, o que vai mostrar
a mulher absolutamente dona de seus passos. Não se
trata desta coisa infantil: “Ah, mulher vota em mulher”.
Como fazer isso no caso da candidata presidencial? É
avanço da mulher, se é uma mulher que é comandada
o tempo inteiro por um homem? Não consigo ver que
essa seja uma aﬁrmação da mulher. Mulher vota em
mulher, evangélico vota em evangélico, umbandista
vota em umbandista, católico vota em católico? Que
seja todo mundo católico, então, porque é a maioria!
Não é assim, não é assim. Homem e mulher votam em
mulheres ou em homens nos quais sintam o despertar
da conﬁança, o despertar da esperança, a abordagem
de problemas concretos que digam respeito à vida, no
caso aí das mulheres de verdade. Parabenizo V. Exª,
porque demonstra coragem no mandato que V. Exª exerce: começou com uma denúncia sobre a interferência
presidencial na eleição, o que é lamentável, e, depois,
como mulher e duplamente tocada como ser humano
e como mulher, trouxe dois assuntos gravíssimos que
exigem elucidação, por serem crimes praticados contra a mulher, o que é duas vezes crime, portanto. Que,
nessa trajetória, V. Exª seja mesmo nossa liderança
e o nosso Nelson Carneiro, o Parlamentar que mais
defendeu as mulheres neste País, neste Parlamento,
desde que me entendo por gente!
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Arthur.
É uma dupla violência que estou trazendo hoje
aqui: uma é a violência contra a democracia; outra é a
violência contra as mulheres.
Digo ainda, antes de passar a palavra à Senadora
Rosalba, que, é claro, temos de comemorar a Lei Maria
da Penha, de 2006, que incentiva as mulheres a fazer
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denúncias sobre maus-tratos, sobre violência, e também
dá punições mais rígidas aos transgressores.
Quer dizer, é uma lei que colocamos assim como
um marco na vida e na luta das mulheres.
Mas não adianta dizer... E eu quero dizer aqui
que no Brasil alguma está errada, porque há leis que
não pegam, há leis que ainda não aquelas leis que
gostaríamos de ver sendo atendidas todos os dias e
todos os dias dando os seus frutos. Por exemplo, o
caso da Maria Islaine de Morais, que era cabeleireira.
Todo mundo viu, no começo ano, Senadora Rosalba,
pelas câmaras internas do salão de beleza onde ela
atuava, o marido matando-a, por motivo, como disse o Senador Arthur, motivo torpe, porque ela tinha
acabado o casamento. Quer dizer, ela, por várias vezes, mais de oito vezes, denunciou-o na Delegacia de
Mulheres, e, mesma ela denunciando, a Lei Maria da
Penha não conseguiu fazer com que essa vida fosse
salva. E isso para nós é muito ruim. Mas não faz com
que percamos a esperança. Vamos continuar lutando
para que as mulheres tenham maior solidez naquilo
que elas esperam e precisam, que é segurança dentro
de casa e fora de casa.
Com a palavra, a Senadora Rosalba.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada,
Senadora Marisa. Quero parabenizá-la pelo pronunciamento. V. Exª, mais uma vez, se levanta em defesa das
pessoas injustiçadas. E quero aqui dizer que, apesar
de sabermos que agora mesmo, em algum lugar do
mundo – porque isto ocorre a cada segundo –, uma
mulher está sendo violentada, está sendo espancada, está sendo agredida, a nossa esperança não desapareceu. A Lei Maria da Penha foi importante, mas
realmente precisa ser mais atuante, mais cobrada, realmente precisa existir o seu cumprimento com mais
rigor, porque existe ainda muita impunidade. A senhora
relatou vários fatos. Esta semana, no meu Estado, em
Natal, uma mulher foi degolada pelo marido – degolada – na frente de um ﬁlho! Esses são fatos estarrecedores e que nos deixam cada vez mais indignada.
Mas aí vem mais uma vez a nossa disposição de luta,
a nossa disposição de estarmos juntos, de nos darmos
as mãos, de mostrarmos a força da união de homens
e mulheres de bem, de boa de vontade, que acreditam
que possamos construir um mundo de paz.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
verdade.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Quero aqui
dizer isto: vamos continuar a luta em defesa da igualdade, para que a mulher tenha sempre mais oportunidade de estar presente nas escolas, mais oportunidade de trabalho, de estar presente participando em
todos os aspectos da sociedade, e sendo respeitada.
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Acabar com esse preconceito de achar que mulher é
para ser marionete de A ou de B... Não! A mulher tem
capacidade. Ela é competente, ela sabe agir, embora
continue a ser mulher, terna, feminina. Temos garra,
temos disposição e queremos defender, mais do que
nunca, esse mundo de paz para os nossos ﬁlhos, para
os nossos netos. Que todos, homens e mulheres, possam viver em paz! Era isso que queria colocar.
A SR[ MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada, Senadora Rosalba.
Esse mapa da violência, Senadora Rosalba, de
que falei – Mapa da Violência no Brasil 2010 –, que
saiu domingo, publicado no Estadão, diz que o número de mulheres assassinadas é bem menor do que o
de homens. Por quê? No caso dos homens, as mortes ocorrem principalmente nas grandes cidades por
tráﬁco de drogas, por assaltos, por acidente de trânsito e por outros problemas urbanos. Mas as mulheres
são mortas por questões domésticas, em diferentes
Municípios deste País. Não é só em grandes cidades,
não. Em pequenas, médias e grandes cidades, onde
for, as mulheres sofrem esse tipo de constrangimento
e, principalmente, de violência.
Eu ﬁquei triste também, Senadora Rosalba, de
constatar que o Município de Amambaí, no meu Estado, Mato Grosso do Sul, está entre as dez cidades
brasileiras que mais envergonham pelas estatísticas
de assassinato de mulheres. Isso para nós é muito
ruim. A cidade que ocupa o primeiro lugar entre essas
dez é de Roraima, Alto Alegre, que tem 22 mortes por
100 mil habitantes. É triste a gente ver isso! São duas
cidades pequenas – eu não conheço Alto Alegre, mas
deve ser uma cidade pequena. Amambai é uma cidade
de médio porte em meu Estado. Ou seja, a violência
não escolhe o tamanho da cidade.
A reportagem do Estadão revelou que a motivação de 23 assassinatos de mulheres ocorridos nos
cinco primeiro meses deste ano...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ...
estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Então,
ele está investigando 23 assassinatos. E qual era a
motivação? Vinte e cinco por cento foram por motivo
torpe. Ou seja, o marido, namorado ou companheiro
se achou no direito de matar a mulher ou porque ela
estava se negando a fazer sexo ou por ter rompido o
relacionamento. Mataram as mulheres por isso. Em
50% das ocorrências, o motivo foi qualiﬁcado como fútil, como o caso de discussões domésticas. Por causa
de discussões domésticas, as mulheres foram assassinadas. Dez por cento das mortes, por motivos pas-
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sionais, ligados a ciúmes. E 10% relacionados ao uso
ou à venda de drogas. Também está aumentando no
seio das mulheres essa questão, principalmente por
ajudarem os companheiras e os maridos.
O que quero trazer para o debate e para a reﬂexão,
ao citar esses dados que estou trazendo agora aqui,
é que, apesar de estarmos no século XXI, apesar de
nós termos acompanhado a conquista das mulheres
– primeiro, a conquista das feministas, no século passado ainda, e, depois, das mulheres contemporâneas,
as mulheres que lutam, que estão aí conquistando seu
espaço –, apesar de tudo isso, ainda, às vezes, muitos
homens não entenderam que as mulheres não são propriedades, que são parceiras, são companheiras, mas
não são propriedades. Isso angustia demais, porque
vemos também que essas violências não escolhem
classe social: atingem da mais humilde às pessoas
de mais posses. Não escolhe classe social para que
essa violência se perpetue.
Mas eu quero dizer aqui que a mulher tem o seu
espaço, continua conquistando o seu espaço neste
mundo, e é reconhecida. Eu estava vendo, Senadora,
esses dias, que as mulheres que trabalham em cooperativas ﬁcaram muito felizes porque o Dia Mundial
do Cooperativismo teve como tema este ano, para o
mundo todo, “Mulher e o Cooperativismo: Conquista
de Desaﬁos para o Empoderamento Feminino”. E isso
é muito bom!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senadora,
se a senhora me permitir, eu não pude estar aqui no
dia dessa sessão especial, mas lhe digo, com toda a
sinceridade, que eu gostaria de ter contado um pouco
da história que eu vivi: eu fui fundadora da cooperativa
médica e a presidi três vezes. Então, isso mostra realmente a importância de estarmos presentes em todo
o movimento cooperativo.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
verdade!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – E, para
complementar – com a sua permissão –, eu gostaria
também de comentar aqui sobre essa questão da mulher. Quando a senhora mostrou o Mapa da Violência,
mostrou que os crimes contra a mulher são passionais, são crimes domésticos. Nós não estamos vendo
mulheres degolando homens, mulheres assassinando
homens por questões torpes, questões simples do dia
a dia. Então, é algo realmente... Eu, como venho de
um Estado em que a mulher lutou sempre por liber-
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dade, em que a mulher votou pela primeira vez – a
professora Celina Viana, que foi a primeira eleitora do
Brasil –, a terra de Nísia Floresta, de Auta de Sousa,
de Anne Floriane. Eu ﬁco muito indignada ao ver que,
infelizmente nós, mulheres, apesar de tantos séculos
de luta, ainda não conseguimos realmente ser respeitadas. Mas isso passa pela educação, cujos resultados
estão sendo mostrados. Se a senhora ﬁzer um comparativo – eu acho que isto é um dado importante –,
vamos veriﬁcar o índice de violência contra a mulher
relacionado com o nível educacional. Deixo aqui o debate. Isso é importante. Obrigada.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Para
terminar, Sr. Presidente, eu quero dizer aqui que nós
não precisamos de mais leis. As leis que nós temos...
A Lei Maria da Penha é suﬁciente. Precisamos investir
em políticas contra a violência perpetrada contra as
mulheres. Eu acho que, se nós trabalharmos para termos políticas públicas efetivas para dar mais incentivos
a que as mulheres denunciem os maus-tratos, a que
não haja tanta violência doméstica, a que tenhamos
uma vida mais harmoniosa entre os sexos, eu acredito
que nós vamos conseguir muito.
Eu quero terminar, dizendo que eu espero que,
num futuro muito próximo, na próxima pesquisa a respeito da violência contra a mulher, não vejamos os números que nós vimos desta vez. Que nós possamos aqui
nos parabenizar pelo País, identiﬁcar um País melhor,
que olhe seus homens e mulheres, crianças, jovens
e idosos, mas que olhe com atenção! Que possamos
todos ter uma vida mais digna, partindo do princípio
de que homens e mulheres contribuem e fazem deste
País o País altaneiro que esperamos que ele seja!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Marisa Serrano, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
Durante o discurso da Sra. Marisa Serrano, 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)
– Muito obrigado a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 684, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao Procurador Carlos
Alberto Souza de Almeida, por ocasião de sua posse,
dia 7 de julho de 2010, no cargo de Procurador-Geral
do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Procurador
Carlos Alberto Souza de Almeida, por ocasião de sua
posse, dia 7 de julho de 2010, no cargo de ProcuradorGeral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Procurador homenageado.
justiﬁcação
Graduado em Direito, exerceu o magistério de
1974 a 2002, exerceu a advocacia por 8 (oito) anos, foi
SubSecretário-Chefe do Gabinete Civil do Município de
Manaus por um ano, tendo ingressando no Ministério
Público, junto ao TCE/AM, em 30.12.2005.
O Voto que ora requeiro ao Senado da República,
é justa homenagem ao amazonense Dr. Carlos Alberto, por ocasião de sua merecida ascensão ao cargo
de Procurador-Geral do Ministério Público Especial
do Amazonas.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2010 – Senador
Arthur Virgílio.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e encaminhados à Comissão de Constiuição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos iniciar a Ordem do Dia.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Antes de V. Exª começar a Ordem do Dia, queria
apenas fazer um apelo a V. Exª em nome do Comandante do Exército, General Enzo, para votar a indicação
do General Fernando, que vai para o Superior Tribunal
Militar. É importante que nós votemos hoje para abrir
vaga para que outro coronel seja promovido a general, para haver promoção no quadro militar do Exército.
Quero fazer este apelo em nome da Liderança do PRB:
votarmos hoje a indicação do General Fernando para
o Superior Tribunal Militar. É um apelo do Comandante
Enzo, a que, espero, esta Casa será sensível.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – AP)
– A matéria já está incluída na pauta e já de acordo.
Será a terceira votação se tivermos número.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PSDB – AM)
– Pela ordem, com a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ﬁzemos
um acerto com o Líder do Governo, Senador Romero
Jucá, no sentido de votarmos nesta ordem que vou
dizer: a PEC 17, aquela que prorroga os incentivos
ﬁscais da Zona Franca de Manaus até 2033, com mais
10 anos, portanto, para dar segurança aos investidores
e garantia efetiva de empregos em uma região estratégica, em um modelo que poupa a ﬂoresta e portanto interessa ao mundo do ponto de vista da questão
climática; a Petro-Sal, um compromisso cobrado pelo
Governo, exigido e que vai ser honrado por nós – o
Senador Tasso Jereissati já está pronto para oferecer
o seu parecer, acabo de falar com S. Exª; e em seguida a PEC da Juventude, tão reclamada, tão cobrada e
tão exigida por jovens de todos os quadrantes do País.
Isso seria para hoje, Sr. Presidente. E mais matérias
entre hoje e amanhã.
Nós temos cinquenta e sete Senadores na Casa;
presentes, cinquenta e um, com registro no painel. Então, nós temos número suﬁciente para votarmos as duas
PECs, e temos obviamente número para votarmos a
Petro-Sal. E temos obviamente toda a possibilidade de
votarmos outras matérias consensuais, outras matérias que possam vir por votação simbólica, enﬁm. Nós
estamos aqui às ordens para cumprir.
O PSDB tem inclusive uma pauta elaborada pela
sua assessoria, uma pauta de matérias que o PSDB
julga relevantes para o Pais. Há também as autoridades,
cuja votação seria muito boa, seja pela importância de
nós aqui deliberarmos sobre elas, seja para testarmos
o quórum na votação dessas autoridades. Portanto,
eu gostaria de ter passado a V. Exª a clara noção do
acordo que ﬁzemos, da ordem da votação e da nossa disposição de testar imediatamente o quórum com
algumas autoridades. Em seguida, votaríamos a PEC
que prorroga os incentivos ﬁscais da Zona Franca de
Manaus, a PEC nº 17
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente Sarney, pela ordem. Eu quero fazer um breve
comunicado, com a devida vênia de V. Exª. É rápido e
bastante objetivo.
Os verdadeiros líderes políticos nunca morrem.
Seus ideais são eternos. Eles inspiram as novas gerações a se conduzirem pelo caminho da democracia,
da ética e da responsabilidade. Transcendem a vida
porque seus exemplos se manifestam como verdadeiros faróis a iluminar o futuro.
Quatro anos atrás, Sr. Presidente, nesta data,
falecia o ex-Ministro e ex-Governador Dante Martins
de Oliveira, do PSDB. Pouco tempo depois, também
desaparecia o Senador Jonas Pinheiro. Dois grandes
personagens que deixaram uma lacuna na vida matogrossense. Cada um com a sua biograﬁa, cada um
com seu estilo, cada um com seu ideário, eles sempre
foram imbuídos do respeito à democracia e ao povo.
São trajetórias que se completam na defesa dos interesses de Mato Grosso.
Agora, mesmo depois de algum tempo do falecimento de ambos, eles inspiraram os dirigentes e militantes do PSDB, dos Democratas e do PTB a se unirem
na disputa ao Senado e ao Governo mato-grossense,
na coligação batizada com o nome do Senador Jonas
Pinheiro. Isso com o patrocínio da Deputada Federal
Thelma de Oliveira, viúva de Dante de Oliveira.
Na verdade, essas duas grandes personalidades
da recente história brasileira tiveram um papel preponderante no fortalecimento das instituições democráticas e econômicas do País. São fontes permanentes
de inspiração e admiração.
Registro, portanto, que a legenda de seus feitos e
de suas convicções agora serve para cultivar um novo
pacto pelo desenvolvimento econômico e humano de
mato Grosso.
As memórias de Dante e Jonas são lembradas
e honradas por nossa gente.
São as minhas palavras, Sr. Presidente, para
homenagear hoje o ex-Governador, ex-Ministro, exDeputado Federal, Dante de Oliveira, cujo falecimento
completa hoje quatro anos.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Paulo Paim, com a palavra.
Como nós estabelecemos duas sessões somente
para limparmos a pauta, eu pediria a compreensão do
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Plenário para votarmos as autoridades e as matérias
que estão aí, conforme nós nos comprometemos com
as Lideranças.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu já abro mão da minha fala e cumprimento a Casa, que vai votar hoje a PEC da Juventude.
Obrigado.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também gostaria
de fazer essa solicitação em relação à PEC da Juventude, conforme um documento que recebi da Secretaria Nacional da Juventude. Mas quero também ver
a possibilidade de votarmos três projetos do Senador
Jefferson Peres que estão na pauta:
Reﬁro-me ao Projeto de Lei do Senado nº 269, de
2005; ao Projeto de Lei do Senado nº 363, de 2005; e
ao Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2006.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só homenagear os jovens que estão sentados ali
e vieram acompanhar de perto a votação da PEC
da Juventude tão importante para um País em que
a juventude morre, em que a juventude está jogada
nas ruas e se desgraça com drogas, com desajustes
familiares. Há uma reação importante de jovens que
mantêm o equilíbrio familiar e querem o equilíbrio da
juventude brasileira em todos os seus quadrantes, em
todos os seus vieses.
Por isso, eu os cumprimento e acho de bom tom,
saudável e importante votar a PEC da Juventude, como
já está combinado por esta Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, nós apenas precisamos testar o quórum,
porque, para votarmos PEC, nós precisamos de 49
votos, de acordo com a Constituição. Estamos apenas
com 51 Senadores.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Certamente, Senador, para a votação de uma PEC tão
importante haverá quórum aqui; os Senadores virão.
Há 57 Senadores na Casa e, certamente, os outros
virão, porque a PEC da Juventude...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há 51 Senadores. Para a PEC, são necessários 49.
Ninguém mais do que eu ou a Presidência tem interesse em colocar em votação a matéria.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Errei
pela informação que o Senador Arthur Virgílio me deu.
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Ele disse que na Casa há 57 e no painel consta 51. V.
Exª está certo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós vamos testar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... porque informou o painel. O Senador Arthur Virgílio, mais
uma vez, bate no meu braço e faz-me errar de novo.
Eu só vou perdoá-lo porque ele está aqui para votar a
PEC da Juventude.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PARECER Nº 920, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
920, de 2010, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo
Azeredo, sobre a Mensagem nº 157, de 2010
(nº 301/2010, na origem) pela qual o Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do Almirante-de-Esquadra
Marcos Martins Torres, para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga
decorrente da aposentadoria do Almirante-deEsquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo,
a partir de 25 de agosto de 2010.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira falar, encerro a discussão.
Em votação.
O painel está sendo preparado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, enquanto a votação acontece, eu gostaria de
lembrar o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Temos praticamente
os dias de hoje e amanhã para a votação de matérias
que possam ser consensuadas entre os Líderes. Não
tivemos a oportunidade de fazer, hoje pela manhã,
uma reunião de Líderes que pudesse estabelecer a
pauta passível de ser votada mediante consenso até
por votação simbólica se for o caso.
Há matérias que se impõem. A PEC da Juventude
é uma delas. Outra é a prorrogação da destinação de
recursos para o Fundo de Combate à Pobreza. Acho

JULHO 2010

Julho de 2010

essa matéria fundamental. Se não a votarmos antes
do recesso, poderá haver carência de recursos para
providências que já estão em andamento e são da
maior importância para a sociedade, porque é injeção
na veia no combate à pobreza. Esse fundo foi criado
por iniciativa do Senador Antonio Carlos Magalhães,
do nosso Partido, e vem prestando grandes serviços
ao combate à pobreza, mas está para se exaurir no
tempo.
Acho que antes do recesso precisamos votar
esta matéria: a prorrogação da destinação de recursos para o Fundo de Combate à Pobreza bem como
a prorrogação dos incentivos da Zona Franca, uma
causa do Senador Arthur Virgílio para a qual estamos
prontos afora uma série de matérias que meu Partido
já elencou. Eu queria aqui pactuar com os Líderes da
Casa uma reunião para que possamos deﬁnir o que
é possível votar.
Eu gostaria muito de votar a revisão do Código de
Processo Penal. Infelizmente, ainda não há consenso.
Há muitas discussões sobre alguns pontos. Infelizmente,
não haverá condição de votar essa matéria por meio
de consenso, e votar no conﬂito não é recomendável.
Mas há muitas matérias que estão consensuadas e que
podem e devem ser elencadas na reunião de Líderes
que eu proponho, para que entre hoje e fundamentalmente amanhã se possa votar uma pauta extensa e
se possa dar uma boa produção legislativa referente
a este primeiro semestre.
É a proposta e o encaminhamento que faço.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente!
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registrar que essa é a nossa direção também, sentarmos logo após a votação de hoje com as lideranças
para construirmos o restante da pauta. Há algumas
emendas constitucionais cuja votação são importantes.
Terá que haver quebra de interstício; portanto, eu já
estou providenciando os requerimentos para a quebra
de interstício, e a conseqüência, e a PEC da Juventude, é uma delas, para que nós pudéssemos encerrar
a votação amanhã.
Portanto, logo após a votação de hoje, em que
nós queremos elencar as autoridades, nós iremos
votar, discutir o restante da pauta para a votação de
amanhã, Sr. Presidente.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não teremos tempo de votar todas as matérias que
constam da pauta; assim nós temos que escolher prioridades. E eu acho que a Mesa fará isso de acordo com
as lideranças e sente que é um sentimento geral o de
votarmos o Fundo da Pobreza, a PEC da Juventude e
a PEC da Zona Franca, as três PECs que temos.
E vamos votar as autoridades que estão elencadas pela ordem que temos aqui, de prioridades
também.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, estou aqui também.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho
três comunicações.
Uma, à bancada do PSDB. Solicito a presença de
todos os Senadores tucanos presentes à Casa para
esta bateria de votações.
Ao mesmo tempo, requeiro voto de aplauso ao
Procurador Carlos Alberto Souza de Almeida, por ocasião de sua posse, no dia 7 de julho de 2010, no cargo
de Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto
ao Tribunal de Contas no Estado do Amazonas.
E, por terceiro, Sr. Presidente, informo que encaminhei à Mesa, ou estamos encaminhando à Mesa,
a assinatura – tenho dúvidas quanto à questão temporal – de todos os Líderes quebrando os interstícios
para a votação dos turnos, os dois turnos, em um só
dia da PEC 17 de minha iniciativa que prorroga por
mais dez anos os incentivos ﬁscais da Zona Franca
de Manaus.
A Bancada do Amazonas está aqui inteira presente, solidária. O Senador Alfredo Nascimento, o
Senador Jefferson Praia. Estamos aqui entendendo
que a Casa compreende, por sua vez também, a relevância e a importância para o nosso Estado, para o
País, para o clima mundial de se aprovar um modelo
de desenvolvimento econômico que deu certo, um
modelo de desenvolvimento econômico que na crise
rendeu ao País vinte e quatro bilhões de dólares. Na
bonança fatura não menos que 35 bilhões de dólares e
que previne o desmatamento, impede o desmatamento. Noventa e oito por cento da cobertura ﬂorestal do
Amazonas está de pé graças à Zona Franca de Manaus. Isso se tornou hoje uma questão internacional.
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Fori internacionais louvam esse projeto por entender
que é aí uma grande contribuição que o Brasil dá ao
combate ao aquecimento global. Portanto, para nós é
de extrema relevância.
Agradeço a V. Ex.ª pela consideração que demonstra. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram na
Casa em seus gabinetes ou em outras dependências
para que compareçam ao plenário pois temos votação nominal.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, estou na ﬁla. Senador Ministro, por
favor, a precedência é de V. Ex.ª
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como V. Ex.ª usou da palavra uma vez, peço-lhe que
a conceda.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
–Sr. Presidente, seus pecados para mim têm perdão
antecipado. Antes de pensar no pecado, já está perdoado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é a respeito da PEC 17, iniciativa do Senador Arthur
Virgílio. Ela é muito importante para o nosso Estado, o
Amazonas, porque, além de prevenir o desmatamento, lá no parque industrial da Zona Franca de Manaus
há aproximadamente 600 indústrias que geram mais
de cem mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos.
A prorrogação por período de dez anos é fundamental para a continuidade dos investimentos, para a
continuidade da geração de emprego e renda, para a
população do meu Amazonas.
É verdade também, meu caro Arthur Virgílio,
que precisamos levar esse desenvolvimento que há
em Manaus para o interior do nosso Estado, fazendo
com que a população interiorana do nosso Amazonas
seja beneﬁciada mais ainda com o projeto da Zona
Franca de Manaus.
Portanto, em nome da Liderança do Partido da República, recomendo a votação favorável à prorrogação
da Zona Franca de Manaus e convido meus parceiros,
meus companheiros, para votarem favoravelmente a
esse projeto que é de fundamental importância para
o meu Estado.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
muito obrigado.
Enquanto estamos aguardando o resultado e a
chegada dos Senadores para concluirmos a votação
da indicação do Almirante Marcos Martins Torres,
para o Superior Tribunal Militar, eu queria aproveitar
esse momento para prestar aqui um voto de aplauso
caloroso ao Presidente da nova Central Sindical de
Trabalhadores, José Calixto Ramos, e também a duas
ﬁguras ilustres da minha terra, o Fernando Cascavel
e sua esposa Rosa, que têm prestado extraordinários
serviços ao nosso povo.
O Fernando é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do Município do Rio de
Janeiro, e tem procurado, Sr. Presidente, defender o
seu sindicato, entrando com impugnação nas exorbitâncias do Ministério do Trabalho, quando quer, dividindo
a força da categoria, reconhecer também sindicatos
paralelos, que seriam os sindicatos dos médicos, dos
professores, dos funcionários da limpeza, todos eles
do Município do Rio de Janeiro. Ora, a Constituição é
clara quando diz que uma categoria que é regida pela
mesma lei deve ter apenas um sindicato. E o Calixto
presta esse favor a todos os funcionários públicos do
Rio de Janeiro, porque dividir a sua representação
sindical signiﬁca também dividir o seu poder na hora
das negociações diante do Executivo.
Então, quero deixar aqui, Sr. Presidente, um caloroso, um forte abraço ao Fernando Cascavel e à sua
esposa Rosa, ao Calixto, que tem zelado, com devoção, pelo interesse dos trabalhadores, sobretudo os
servidores do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, quero fazer um apelo para que
possamos incluir no esforço concentrado, nesses dois
dias em que vamos votar muitas matérias, a Lei das
Religiões. Já houve uma audiência pública, a pedido do
Senador Marco Maciel e do Senador Gerson Camata,
em que vieram as maiores autoridades eclesiásticas
das Igreja Católica, que aplaudiram a Lei da Religiões.
Relatório primoroso foi apresentado pelo Senador do
Ceará. Então, está pronta para ser votada. Podemos
aprová-la. Tenho certeza de que terá o aplauso de todos os brasileiros. É esse o apelo que faço, Sr. Presidente, para apreciarmos o PLC nº 161, no esforço
concentrado desses dois dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto se processa
a votação, eu também sou a favor de que votemos, e
com muito louvor, a Zona Franca de Manaus. Estou
coladinho com a Bancada do Amazonas – Senador
Arthur, Senador Jefferson Praia e Senador, o nosso
querido Ministro, Alfredo Nascimento.
É tão importante a Zona Franca de Manaus para
o Amazonas como os royalties são importantes para
o Espírito Santo. Imagine inventar uma zona franca
em todo lugar. Não tem o menor sentido. Assim são
os royalties, que ﬁcam para passivos de destruição,
passivos sociais que acontecem onde é extraído o petróleo. E não é petróleo. São os royalties
Junto-me, mais uma vez, à Bancada de Manaus,
que, de forma muito ardorosa, defende os interesses
da sua terra. Já vi essa briga do Senador Arthur Virgílio uma vez, quando aqui não estava o nosso querido
Senador Alfredo Nascimento nem Jefferson Praia – na
Época era o nosso querido Jefferson Péres. Essas
duas vozes se unem agora – a de Alfredo Nascimento
e a de Jefferson Praia – à do Senador Arthur Virgílio,
lutando pelos interesses da sua terra.
Acho isso legítimo, saudável, bonito, signiﬁcativo,
assim como acho legítimo que nós, Senador Renato
Casagrande, lutemos pelo interesse da nossa terra, o
Estado do Espírito Santo.
Peço ainda, Sr. Presidente – porque acho de bom
tom e porque já conversamos com o nosso Líder Romero Jucá – que votemos a PEC nº 121, não é, Senador
Marcelo Crivella? (Pausa.) A PEC 161, que é a PEC
das Religiões. Num país laico como o nosso, é importante que nós votemos para que todas as conﬁssões
de fé neste País continuem tendo igualdade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Apelo uma vez aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências
da Casa que compareçam ao plenário. Estamos em
votação nominal.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Enquanto se está completando a votação – e tenho certeza de que, nos próximos
minutos, vamos completar o quórum para votação de
autoridades –, gostaria de dizer, em nome do nosso
Partido, o glorioso Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB,
que concordamos e estamos ansiosos para votar a
PEC da Juventude, além dessa pauta colocada pelo
Líder do Governo e por todos os Líderes, e também
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ansioso pela reunião mais tarde para que possamos
acertar as votações de amanhã. Concordo, da mesma
forma – consultei agora há pouco os nossos Senadores
–, com a votação dessa matéria tão relevante para o
Amazonas que é a Zona Franca de lá, porque, em tudo
que for geração de emprego e renda, a Bancada do
Partido Trabalhista Brasileiro está votando a favor.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Apelo uma vez mais aos Srs. Senadores para que
compareçam ao plenário para votarmos as autoridades constantes da pauta.
Atingido o número regimental, vou encerrar a
votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 1
Houve uma abstenção.
Total: 41 votos.
A indicação foi aprovada, e será feita a devida
comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar agora o nome do General-de-Exército
Fernando Sérgio Galvão, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Item extrapauta:
PARECER Nº 921, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
921, de 2010, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu
Tuma, sobre a Mensagem nº 158, de 2010 (nº
302 /2010, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do General-de-Exército
Fernando Sérgio Galvão para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga
decorrente da aposentadoria do General-deExército Ernesto Alves Conforto, a partir de 31
de agosto de 2010.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Vamos submeter o nome a votos.
Peço que o painel seja preparado, e os Srs. Senadores já poderão votar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP)
– Um minuto, Senador Crivella.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Crivella pediu a palavra antes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar.
O General Fernando tem uma biograﬁa impecável
nas Forças Armadas, de cadete a general, prestando
um relevante serviço à Nação, tem o aplauso de todos
os seus chefes, a admiração dos seus subordinados.
Chega a este momento da sua carreira indo servir no
Superior Tribunal Militar.
Eu encaminho o voto “sim” do PRB - meu voto
e de Roberto Cavalcanti - e peço aos companheiros
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que, por unanimidade, aprovemos, aliás, aclamemos o
nome do General Fernando, cuja biograﬁa, cuja ﬁcha
de serviços prestados à Nação são irretocáveis. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, torno a
convocar todos os Senadores do PSDB para se fazerem presente a esta sessão de votações. Atingimos,
a duras penas, o quórum de 41 para deliberar sobre a
primeira autoridade. Temos pelos menos duas PECs
para serem deliberadas. Uma delas é a PEC nº 17, de
minha iniciativa, que prorroga os incentivos ﬁscais da
Zona Franca de Manaus. A outra é a PEC da Juventude, que é tão reclamada pelos jovens do País inteiro.
Precisaríamos ter, embora veja consenso em ambas,
algo acima de 53 votantes efetivos, ou 54, para termos convicção da aprovação dessas matérias, cujos
interstícios estão sendo quebrados.
Sr. Presidente, aproveito para comunicar que
encaminhei à Mesa – essa foi uma sugestão, se não
me engano, do Senador Romeu Tuma... Aproveitei a
sugestão do Senador Romeu Tuma. Discutimos as
cotas raciais na Comissão de Justiça, presidida pelo
Senador Demóstenes Torres, e eu explicava que, para
mim, Zumbi é um herói, um herói nacional, e ele está
no panteão dos heróis nacionais. Mas o amazonense
é caboclo. É basicamente mestiçagem do branco, do
elemento branco colonizador, basicamente português,
com o índio.
Portanto, genericamente, brasileiros que somos,
nós temos Zumbi como um herói nosso, assim como Tiradentes, Felipe dos Santos e tantos outros. Mas nosso
herói especíﬁco é o índio Ajuricaba, o líder guerrilheiro
da luta contra a colonização portuguesa.
E o Senador Romeu Tuma me disse: “Por que não
apresenta um projeto, propondo que o Brasil passe a
considerar o índio Ajuricaba, cacique dos Manaos, que
resistiu até a morte ao jugo português? Por que não
inserir o seu nome no livro dos heróis da Pátria?”
Então, eu tenho aqui, Sr. Presidente, em dois
artigos, com um parágrafo único no primeiro artigo, a
proposta de se inscrever o nome de Ajuricaba no livro
dos heróis da Pátria.
Explico que ele foi um chefe guerreiro indígena
do povo Manaus, etnia cuja presença, no período da
colonização portuguesa, estendia-se por todo o Vale
do Rio Negro. Esse valoroso povo ofereceu a mais renhida resistência aos invasores europeus, retardando
o mais possível o avanço dos colonizadores rio acima.
Em conseqüência, os Manau ou Manaos ou Manaus
eram muito temidos pelos portugueses, como se pode
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constatar pela aﬁrmação do governador do Pará, João
Maia da Gama, que, em carta a D. João V, em 26 de
setembro de 1727, aﬁrmava que os indígenas zombavam dos soldados do rei.
Após movimentos de resistência e de aproximação dos brancos, via aldeamento, no início do século
XVIII, os Manaus voltaram a reunir forças para resistirem à ação dos europeus, que insistiam em fazer deles escravos. Assim sendo, os Manaus organizaram a
maior confederação ameríndia da Amazônia, no dizer
do historiador Arthur Cezar Ferreira Reis em seu livro
História do Amazonas.
Ajuricaba era neto de um valoroso chefe chamado Caboquena, feroz combatente da invasão européia
em terras amazônicas. E tanto era tenaz sua atitude
contra os colonizadores que chegou a abandonar a
comunidade de origem quando Huiuiebéue, seu pai,
aﬁrmou aliança com os portugueses. Tempos depois,
tendo Huiuiebéue sido morto pelos aliados, Ajuricaba
retornou para fazer vingança.
Embora sem muita precisão, as crônicas dão
conta que entre 1723 e 1727, Ajuricaba ofereceu ferrenha resistência aos sertanistas e aos missionários
religiosos que vinham ao Rio Negro fazer cativos ou
procurar levá-los a aldeias. Tal guerra estendia-se
igualmente a todos os aldeamentos que se aliassem
ao dominador europeu. Nesse condição, conduziu inúmeros ataques a esses povoamentos, fez prisioneiros
e erigiu fortiﬁcações.
Em resposta à resistência liderada por Ajuricaba,
o Governador João da Maia da Gama ordenou que
contra ele se ﬁzesse guerra, após convencer a Coroa
Portuguesa de que Ajuricaba atuava em aliança com
os holandeses da Guiana.
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Foram necessárias várias expedições até que, em
1727, uma delas, liderada por Capitão João Belchior
de Morais acabou por vencer os bravos de Ajuricaba.
Conduzido a ferros para Belém, conta a crônica que o
líder e seus parceiros se revoltaram durante a viagem.
Dominado, Ajuricaba teria preferido morrer afogado – e
se jogou às águas da Baía de Buiuçu –, a se subjugar
a um julgamento dos portugueses.
Diante da atuação de Ajuricaba como defensor
de seu povo em luta contra o domínio colonial e contra a escravização dos indígenas, esse guerreiro pode
verdadeira ser chamado de Herói da Pátria. Dessa
maneira, propomos a inscrição de seu nome no Livro
dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria
e da Liberdade Tancredo Neves.
Nos termos do art. 3º da Lei nº 11. 597, de 29 de
novembro de 2007, “o registro levará em consideração
o transcurso de data representativa de feito memorável
da vida do laureado.” Entretanto, por serem imprecisas
as datas no que dizem respeito ao lendário amazônida, propomos que a inscrição faça menção à data
da fundação da cidade de Manaus, cidade que leva o
nome daquela etnia. Assim sendo, o dia 24 de outubro
passa a ser a referência a Ajuricaba, pois nessa data
de 1669 foi fundada a atual capital do Amazonas. [A
primeira foi o Município de Barcelos.]
Diante do exposto, pedimos o apoio dos colegas legisladores para aprovação do presente projeto
de lei.
Obrigado, Presidente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há número legal. Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO 3.
Houve 1 abstenção.
Total: 46 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a
V. Exª que registre meu voto. Eu terminei não votando,
mas teria votado aﬁrmativamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 74, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 74, de 2010 (nº 106/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a
indicação da Senhora Maria Laura da Rocha,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Delegada Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Brasunesco).
Sobre a mesa, o Parecer nº 977, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sem discussão, vamos proceder à votação.
O painel foi aberto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB SE) – Inscreva-me também, Sr. Presidente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB SE) – Depois que o Senador Jefferson Praia falar, eu
queria pedir pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito rapidamente,
Sr. Presidente, quero apenas destacar o documento
que recebi do Presidente Nacional do Conselho Nacional da Juventude, Danilo Moreira. Ele destaca, Sr.
Presidente, o seguinte ponto: “Nesta Casa legislativa,
a PEC da Juventude, a qual insere o termo juventude
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no capítulo dos direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal, com o objetivo de suprir uma
lacuna em nossa Carta Magna, que reconhece crianças, adolescentes, idosos e indígenas, mulheres, mas
é omissa no que tange aos direitos da juventude. Esta
emenda tramita no Congresso Nacional desde 2003,
mas a luta pela sua aprovação ganhou impulso, após
a realização da I Conferência Nacional da Juventude,
ﬁnalizada em abril de 2008, na qual mais de 400 mil
jovens participaram e transformaram a PEC da Juventude em símbolo maior da luta pela ampliação das
políticas públicas para este segmento.
Portanto, Sr. Presidente, quero destacar este documento e dizer que a juventude do meu Partido, do
PDT, está empenhada na aprovação desta PEC importante para o nosso País, que a PEC da Juventude.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador José Sarney, primeiro reforço as palavras do
Senador Jefferson Praia. Se nós tivermos quórum, já
tem a anuência de V. Exª, o apoio de V. Exª e de todos
os Líderes da Casa para que possamos votar a PEC
da Juventude.
A juventude tem solicitado a todos os Parlamentares que possamos estabelecer um comando constitucional que também determine a deﬁnição de políticas públicas para a juventude, especialmente a de 16
a 25 anos, que tem sofrido muito com a violência. E é
necessário que a administração pública possa pensar
em políticas especíﬁcas com relação ao consumo de
drogas, à violência e à saúde.
Então, também tem meu apoio com relação a
esta matéria. Hoje a juventude faz uma mobilização
aqui, no Senado da República.
Sr. Presidente, também quero prestar um esclarecimento ao Plenário com relação à discussão e
à votação do Código de Processo Penal. Nosso interesse era amanhã, na quarta-feira, fazermos a última
sessão de discussão e a votação em primeiro turno
do Código de Processo Penal, uma matéria importante
que já está tramitando desde 2008, com a constituição
da Comissão Externa de Juristas, mas houve uma solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
o Ministro Peluso, que pediu uma avaliação do relatório que apresentei. Naturalmente isso nos coloca na
condição de primeiro ouvirmos a liderança e a ﬁgura
máxima do Poder Judiciário.
Então, nós queríamos fazer a votação amanhã por
determinação de V. Exª. Também no entendimento com
V. Exª, estamos adiando a votação e a discussão de
amanhã, para desenvolvermos uma ação combinada
e articulada com o Poder Judiciário Nacional.
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O que nós estamos querendo fazer, o que nós
estamos fazendo aqui é aperfeiçoar o instrumento para
que o Poder Judiciário seja mais ágil e possa, de fato,
diminuir a impunidade por intermédio de uma justiça
e de um processo penal mais rápidos, dando todas as
condições de defesa, que está prevista na Constituição,
mas estamos estabelecendo as condições para que o
Poder Judiciário possa atuar com mais rapidez.
O Ministro Peluso pediu um prazo e naturalmente nós temos que, politicamente, por deferência, por
respeito, temos este prazo, o Ministro está viajando e
ainda não conseguimos estabelecer um diálogo com
ele diretamente. Mas, assim que retornar de viagem,
nós – por determinação do Presidente – faremos esse
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diálogo e essa conversa para que possamos retomar
o cronograma de votação dessa matéria.
Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento
pela importância do tema e da matéria que estamos
discutindo e que estou tendo a honra e a responsabilidade de relatar, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos, primeiro, apurar. Em seguida, V. Exª fala.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO, 5.
Houve uma abstenção.
Total: 43 votos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria de registrar meu voto
como “sim”.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Eu também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria que cada Senador dissesse o seu nome
para a Ata poder registrar. Senador Suplicy, “sim”.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Senador Renato Casagrande, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, o sono que pegou o Senador Arthur pegou a todos nós: sentados aqui, não votamos. Então,
o meu voto também é “sim”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, na votação anterior, o meu voto foi “sim”.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Presidente Sarney, por favor, também consigne meu voto.
Senador César Borges, “sim”, na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador César Borges vota “sim”.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, eu gostaria também que o senhor registrasse o meu voto, na votação da indicação da Drª Maria
Laura da Rocha – o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Rosalba vota “sim”.
O resultado foi proclamado e a indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos proceder na ordem de entrada nesta Casa.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 72, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática.
Mensagem nº 72, de 2010 (nº104/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Sr. Marcel Fortuna Biato, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relação Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Estado Plurinacional da Bolívia.
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Sobre a mesa, o Parecer nº 978, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem queira discutir, está encerrada
a votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quero ratiﬁcar o apoio que vem sendo
dado à PEC da Juventude por todos os Senadores e
Senadoras que compõem esta Casa legislativa. Tenho
certeza de que, incluindo a juventude, estamos fazendo justiça a um segmento que, no futuro, terá a grande
responsabilidade de impulsionar o desenvolvimento e
participar da vida política do nosso País.
Além disso, Sr. Presidente, aproveitando este ensejo, eu gostaria de certiﬁcar V. Exª de que está em tramitação nesta Casa, dentre outras PECs da mais alta
relevância, a PEC dos Jornalistas, de nº 33, cuja tramitação especial foi assinada por todos os Líderes e que
acabo de entregar à Mesa neste momento. A assinatura
de todos os Líderes signiﬁca que há um consenso para
a sua votação em caráter especial, em tramitação especial nesta Casa, tendo em vista que V. Exª, em boa hora,
tomou uma decisão com a Mesa e todos os Senadores
de fazer um esforço concentrado para votação de matéria importantes. Eu incluo a PEC dos Jornalistas como
uma das mais importantes que nós estamos votando,
apreciando nesta Casa, desde quando o diploma de jornalista tornou-se praticamente inexistente com a decisão
do Supremo Tribunal Federal. Essa é a única carreira de
nível superior para a qual o diploma é dispensável. Isso
é uma discriminação. Considero isso um atentado ao
princípio da igualdade. Todos os brasileiros são iguais
perante a Constituição, perante a lei.
E é por isso que estamos querendo que o Senado Federal e também a Câmara dos Deputados façam
justiça a uma das proﬁssões mais importantes, mais
relevantes do nosso País. Nós sabemos, Sr. Presidente, que as faculdades foram criadas, os professores
foram convocados e os estudantes acreditaram na
legislação do nosso País, mas, hoje, eles estão ao
Deus dará, totalmente desacreditados, com a nulidade do seu diploma.
Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exª que atenda ao consenso dos Líderes e coloque a matéria em
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votação neste esforço concentrado ora convocado
por V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado para prosseguirmos nos
nossos trabalhos.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 26 Srs. Senadores; e NÃO, 18.
Houve uma abstenção.
Total: 45 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, na indicação anterior a essa, para Embaixadora junto à Unesco, eu estava numa reunião fora e não
registrei o meu voto. Gostaria que na Ata constasse
o voto “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – Eu gostaria de registrar, na votação anterior a
esta, meu voto favorável, para que conste nos Anais
da Casa. Na votação anterior a esta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem...
Eu pediria aos Senadores que quisessem manifestar a votação que declinassem seu nome, e na Ata
se constaria a retiﬁcação.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero manifestar meu voto
favorável na primeira votação, Sr. Presidente, da indicação do Almirante Marcos Martins para o Superior
Tribunal Militar. Eu estava ausente e aqui quero manifestar meu voto favorável.
Sr. Presidente, também recebi, em meu gabinete,
uma comissão da Secretaria Nacional de Juventude e
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do Conselho Nacional de Juventude, justamente solicitando a aprovação daquela que ﬁcou popularmente
conhecida como a PEC da Juventude, que inclui, na
nossa Constituição, no capítulo “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, a juventude brasileira como parte integrante e à qual devem ser destinadas políticas
públicas para a real e efetiva inclusão da juventude
brasileira.
Quero manifestar, Sr. Presidente, que temos acordo para que processemos essa votação o mais urgente
possível, além do acordo que devemos fazer de forma
mais ampla para as matérias que possamos votar no
dia de amanhã.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Se não houver manifestação contrária, vamos
intercalar, entre as votações, uma autoridade, como já
ﬁzemos, e assim chegaremos...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
encaminho à Mesa pronunciamento em que registro
a luta dos intérpretes de Língua Brasileira de Sinais
(Libras), que lutam nesta Casa – e amanhã têm uma
importante reunião da Comissão de Assuntos Sociais
– pela regulamentação da sua proﬁssão.
Trata-se do PLC 325, de 2009, que, repito, encontra-se na Comissão de Assuntos Sociais.
A outra colocação que faço – e aqui já discuti sobre ela com o Senador Romero Jucá – é que estamos
vendo que não está fácil se votar PEC hoje. Amanhã,
muito provavelmente, teremos o quórum. Mas, como
encaminhei à Mesa o requerimento de todos os Líderes autorizando a quebra dos interstícios, a minha
solicitação é que, ao ﬁnal desta votação, na pior das
hipóteses, se faça o esgotamento...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Submeter a votação o requerimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...deixando apenas para amanhã a votação efetiva.
Mas as sessões todas transcorreriam, as quatro
primeiras sessões transcorreriam, aquelas referentes
às cinco do primeiro turno. Deixaríamos a quinta do
primeiro turno para amanhã e as três do segundo turno para amanhã, quando se completaria a votação da
matéria que é tão importante para o meu Estado, a PEC
17, que prorroga os incentivos ﬁscais do Polo Industrial
da Zona Franca de Manaus, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, registro que os intérpretes de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) decidiram lançar campanha destinada a valorizar a proﬁssão.
Desde já, manifesto minha simpatia e total acordo com a iniciativa. Não há a menor dúvida quanto à
importância do trabalho que esses proﬁssionais realizam. Vejo aqui mesmo, no Senado, quando funcionam
como intérpretes em sessões especiais.
É grande o contingente de pessoas com alguma
deﬁciência auditiva que precisam de intérpretes de
LIBRAS para vários ﬁns, inclusive escolares, médicos
e policiais, estes no caso, por exemplo, de registro de
ocorrência. Somente aqui, no Distrito Federal, segundo
dados do IBGE, 2,5% da população sofreria de deﬁciência auditiva em menor ou maior grau. Por aí se vê
a relevância do trabalho dos intérpretes.
Não obstante, eles se queixam das condições
de trabalho, de baixos salários e da falta de regulamentação proﬁssional, razão pela qual estão lançando sua campanha. Concretamente, pedem apoio para
a aprovação do PLC 325/2009, que se encontra na
Comissão de Assuntos Sociais. Adianto que ela será
examinada com a maior boa vontade por parte da
bancada do PSDB.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos submeter o Parecer nº 917, do Presidente
da República, indicando o Sr. Romeu Donizete Ruﬁno
para ser diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Item extrapauta:
PARECER Nº 917, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 917,
de 2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
Relator: Senador Delcídio Amaral, sobre a Mensagem
nº 131, de 2010 (nº 254/2010, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Romeu Donizete Ruﬁno para ser reconduzido ao cargo de Diretor
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, encerro
a discussão e vou submeter a votos, determinando à
Secretaria que mande abrir o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria que constassem em Ata meus dois
votos na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Lúcia Vânia, constará em Ata os dois votos
nas matérias anteriores.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Posso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente. Eu e o Senador Magno Malta estamos recebendo a visita do Deputado Lelo Coimbra, que traz
a informação do Presidente da Câmara de que a matéria relacionada à distribuição de royalties do petróleo não será votada hoje e, certamente, será votada
depois das eleições.
Em minha avaliação, é uma decisão acertada,
positiva, uma decisão que joga para depois da eleição
um assunto que é difícil de ser votado neste momento, pelo equilíbrio que se tem de ter para que possamos preservar os comandos constitucionais, para que
possamos preservar o equilíbrio federativo, para que
possamos preservar a situação do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo.
Acho que essa é a decisão mais acertada. O ambiente eleitoral não permite uma decisão equilibrada,
como nós precisamos tomar logo depois da eleição,
sobre a riqueza que tem de ser distribuída nacionalmente, mas que tem de ser preservada a situação do
nosso Estado e a do Estado do Rio de Janeiro.
É com alegria que saúdo essa decisão tomada
pela Câmara dos Deputados.
Obrigado, Senador.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida, o Senador Delcídio e Senador Marcelo
Crivella. Senador Jefferson Praia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, é só para comunicar...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, eu vou na mesma direção... Perdão,
V. Exª me deu a palavra?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu já tinha dado a palavra antes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Desculpe-me. Pois não, Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Antiguidade é posto. Deixa ele falar pois é mais velho do
que eu.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sou tão
mais velho assim, mas agradeço a deferência do colega.
Sr. Presidente, quero também, na mesma direção do Casagrande, enaltecer a decisão da Câmara,
Magno, que resolveu discutir a questão do royalty depois da eleição. Aliás, isso já era o indicativo do bom
senso, da razão, meu, de V. Exª e daqueles que aqui,
neste plenário, viam que não havia possibilidade, não
havia cenário, não havia atmosfera para se discutir a
questão do royalty agora, em cima do palanque eleitoral. Não era bom para nós.
Agora, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que
quero enaltecer aqui a indicação do Romeu Donizete Ruﬁno para a Aneel, um jovem paraibano, que vai
contribuir e muito para o sistema elétrico brasileiro,
para a nossa equação do sistema elétrico brasileiro,
eu gostaria também, Sr. Presidente, de ressaltar a importância da PEC da Juventude, sobretudo lá no Rio
de Janeiro, onde os jovens, meninos e meninas, sem
políticas públicas adequadas, caem nas tentações, nas
armadilhas traiçoeiras e venenosas, nas emboscadas
do narcotráﬁco.
É muito importante que o Congresso coloque
na Constituição brasileira, nesse contexto em que vivemos hoje, a palavra juventude e possamos, a partir
daí, escrever no arcabouço jurídico brasileiro todas
as políticas públicas em defesa de uma das maiores
riquezas do Brasil, que são os nossos jovens.
Nosso apoio à PEC nº 42.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
mesma direção, quero enaltecer a posição tomada pela
Câmara, nós que estamos lutando com unhas e dentes.
Hoje seria votada a emenda gaúcha na Câmara – lá
é o Ibsen e aqui é o Pedro Simon –, dos royalties do
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petróleo. Ficou para depois do processo eleitoral, para
que nós não penalizemos dois Estados tão importantes, fazendo disso um palanque eleitoral e criando uma
balbúrdia desnecessária ao processo eleitoral.
Penso que foi de bom tom. A Câmara está de parabéns pela posição que tomou, deixando para, depois
do processo eleitoral, assentada a poeira, discutir com
lucidez a questão dos royalties do petróleo.
Ainda, Sr. Presidente, quero dizer que, depois
de 30 anos recuperando drogados, tirando gente das
ruas, de cadeias – o que tem sido o exercício da minha
vida, com a minha família –, votar a PEC da Juventude
hoje – e tenho acompanhado ao logo desses 30 anos
lágrimas sofridas de mãe, de famílias, vidas desgraçadas de jovens ainda saindo da puberdade para a vida
de adolescente e da vida de adolescente para a vida
de juventude –, penso ser extremamente importante,
pois estabelecerá regras para que políticas públicas
sejam aplicadas e que as autoridades públicas sejam
obrigadas a observar.
Registro que, ao entrarmos em recesso, também
entra a CPI da Pedoﬁlia, porque, em recesso a Casa,
não poderemos funcionar. Mas, havendo qualquer caso
grave e emblemático – aliás, qualquer caso de abuso
é grave – sobre o qual se tenha de tomar providência
até o dia 15, atropelaremos qualquer agenda, para
atendermos o Brasil, de forma muito rápida, como tenho sido feito com a CPI da Pedoﬁlia.
Agora, quanto aos casos de depoimentos marcados, faremos as oitivas depois do processo eleitoral, enquanto os técnicos da CPI fazem processar, por
exemplo, a quebra do sigilo do Orkut. Acabamos de
quebrar mais um grande número. Eles estão sendo
abertos, para que a Polícia Federal e os seus técnicos
preparem as chamadas operações que estão sendo
prontas nesse processo todo que temos feito, de quebra
de sigilo; é a CPI cooperando de forma muito rápida
com a sociedade brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes, vou apurar o resultado e, em seguida, darei
a palavra ao Senador Delcídio.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e, NÃO, 07.
Não houve abstenção.
Total: 46 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou anunciar, agora, a indicação, para o Senado Federal, do Sr. André da Nóbrega.
Item extrapauta:
PARECER Nº 918, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 918,
de 2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
Relator: Senador Edison Lobão, sobre a Mensagem
nº 132, de 2010 (nº 255/2010, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor André Pepitone
da Nóbrega para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Determino à Mesa a abertura do painel.
(Procede-se à votação.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Delcídio, perdão. V. Exª tem a palavra.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiro quero registrar as duas indicações
da Agência Nacional de Energia Elétrica.
O Dr. Romeu foi meu companheiro de Eletronorte.
É um homem experiente, um dos melhores quadros
do setor elétrico, e o Senado fez justiça a alguém que
prestou, tem prestado e prestará excelentes serviços ao Brasil como dirigente da Agência Nacional de
Energia Elétrica.
E eu queria também aqui registrar o Dr. André.
O Dr. André, é importante destacar, é o primeiro funcionário de carreira da Aneel que, se o Senado assim
entender, assumirá uma diretoria da Agência Nacional
de Energia Elétrica.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer este
registro, até porque a Aneel é uma agência já bastante
consolidada, uma agência muito competente, que tem
desempenhado muito bem as suas atividades, dentro
das suas atribuições, e eu não tenho dúvida nenhuma
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de que esses dois nomes ajudarão muito essa Agência,
principalmente para consolidar aquilo que é fundamental para o País, que é o suprimento de energia elétrica
conﬁável, a segurança energética de que o Brasil precisa para se desenvolver, crescer e progredir.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Roberto Cavalcanti pediu em primeiro lugar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer uma
referência especial ao nobre Senador Delcídio no
sentido da presença, neste momento de votação, do
Dr. André Pepitone da Nóbrega, que é Nóbrega, mas
também é Queiroga. É paraibano da gema. E, como
funcionário de carreira, merece o apoio de todos nós
aqui presentes. Trata-se de um grande proﬁssional da
área de energia, funcionário de carreira e paraibano,
merecedor do apoio da Bancada da Paraíba e dos
demais colegas.
Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente José Sarney, o Senador Magno Malta já fez a
consulta sobre a possibilidade de votarmos a PEC da
Juventude. Nós precisaríamos de 49 votos. Acho que
há consenso; todos votarão pela aprovação da PEC,
mas só temos 46 Srs. Senadores registrando votos
nos indicados às agências. Não sei se V. Exª poderia
pedir, se ainda houver algum Senador nos gabinetes,
que eles viessem até o plenário para votarmos a PEC
da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Apelo, mais uma vez, aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e em outras dependências
da Casa que compareçam ao plenário. Estamos em
votação direta.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Presidente.

192

34236

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esperamos votar a PEC da Juventude, se tivermos
número regimental.
Com a palavra o Senador Efraim Morais.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, depois eu gostaria que V. Exª me concedesse
a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, quero registrar que o nosso
conterrâneo, André Pepitone da Nóbrega, paraibano
de Pombal, é sem dúvida um técnico da melhor qualidade, companheiro de carreira e na certeza de que a
Aneel faz uma grande escolha, o Presidente faz uma
grande escolha que este Plenário vai conﬁrmar.
Então, da mesma forma colocada pelo Senador
Roberto Cavalcanti, nós aqui homenageamos esse
ilustre paraibano.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, eu gostaria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Senadores já votaram, eu vou...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Senadores já votaram...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, em rápidas palavras, secundar a
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manifestação dos Senadores Delcídio Amaral e Efraim
Morais, bem como a do Senador Roberto Cavalcanti.
O escolhido para uma das diretorias da Aneel é
o Dr. André Pepitone da Nóbrega, uma pessoa cuja
família conheço. Tive a ventura de conhecer o seu
pai e sei que é um excelente quadro que vai prestar
excelentes serviços à Aneel e, consequentemente, à
consolidação das agências, órgãos estratégicos para
o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O seu depoimento é muito importante.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria justiﬁcar a votação
anterior, em que não tive condições de votar, mas se
votasse, com certeza votaria “sim”. E dizer, quanto à
PEC da Juventude, que já estamos aqui com 48 votos
no painel, acho que daqui a mais uma meia hora, uma
hora, no máximo, teremos quorum suﬁciente para votar, se possível, ainda hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos prosseguir na votação das autoridades.
Senador Arthur Virgílio, com sua permissão, vou
apurar a votação, e, em seguida...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; NÃO, 05.
Houve 1 abstenção.
Total: 48 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de conceder a palavra ao Senador Arthur Virgílio, vamos submeter a Mensagem nº 75, já voltando
agora aos embaixadores, que indica o Sr. José Eduardo Martins Felício para Embaixador do Brasil junto
a Cuba.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 75, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 75, de 2010 (nº 107/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a indicação do Senhor José Eduardo Martins Felicio,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Cuba.
Sobre a mesa, o Parecer nº 979, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores que quiserem discutir poderão
fazê-lo. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O Senador Arthur Virgílio com a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns comunicados. Vemos que o quorum está melhorando progressivamente, embora esteja longe ainda da margem de
segurança para se votar PEC, mesmo PEC consensual, como é o caso da PEC que prorroga os incentivos da Zona Franca, a PEC nº 17, e a própria PEC da
Juventude. Seria bom mesmo, talvez, debatermos as
quatro primeiras sessões, em primeiro turno, e deixarmos tudo em ponto de votação para depois, a menos
que o quorum surpreenda positivamente, porque está
subindo aos poucos.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, encaminho à
Mesa lúcido artigo do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, publicado no dia 4 último, no jornal O Estado
de S. Paulo, em que analisa com lucidez a conjuntura
internacional e, ao mesmo tempo, conclama os candi-
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datos à Presidência da República que ferirão essa disputa daqui a menos de três meses, a debaterem franca
e abertamente as questões nacionais, como prova de
amadurecimento da democracia brasileira.
Encaminho e peço que publique na íntegra este
artigo do ex-Presidente Fernando Henrique.
E mais, registro com prazer a presença de um
colega nosso, Deputado Camarinha, Deputado Federal.
Isso não nos surpreende. Ele está sempre conosco.
Mas, sobretudo, registro a presença de seu jovem ﬁlho,
Deputado Vinícius Camarinha, que é meu companheiro
de Partido, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa
de São Paulo. Jovem de 30 anos, que começou aos
21 anos como Deputado Estadual e, em seu terceiro
mandato, já é Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. Portanto, com um futuro a perder de vista.
Quero saudar essa jovem vocação para a política com duas pontas: uma ponta de admiração e
outra, inegável, de inveja benigna, que o Papa haverá
de perdoar.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO:
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
Em sua edição de domingo, dia 4, o jornal O Estado de S. Paulo publicou mais um excelente artigo
do ex-presidente Fernando Henrique, no qual assinala
que “o mundo continua se contorcendo sem encontrar
caminhos seguros para superar as consequências da
crise desencadeada no sistema ﬁnanceiro”.
Ele cita o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, que recentemente lamentou a resistência europeia
à frouxidão ﬁscal, dizendo que o corte aos estímulos
pode levar a economia mundial a algo semelhante ao
que ocorreu em 1929.
Enquanto isso, diz Fernando Henrique, vive-se
no Brasil oﬁcial como se nos tivéssemos transformado
numa Noruega tropical, a feliz ironia do jornal paulista.
Fala-se em crescimento, como se o Brasil fosse o mundo da prosperidade, cercado de ilhas em crise.
Das eleições deste ano surgirá o governante que
conduzirá o Brasil em meio à procela internacional. É
preciso, por isso, saber o que pensam os candidatos.
Fernando Henrique lembra que Dilma já declarou não
ser um poste. Então é preciso conhecer o que ela realmente pensa e não o que os marqueteiros lhe sugerem dizer.
Ontem mesmo, a candidata registrou no TSE
programa radical de governo defendendo o controle da
mídia; a taxação de grandes fortunas; a revogação da
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norma que torna áreas invadidas indisponíveis para reforma agrária; e, segundo a imprensa, abrindo caminho
para a legalização do aborto. Pouco depois, certamente
alertada pelos marqueteiros, a candidata substituiu esse
programa por outro, suprimindo os pontos polêmicos.
Então, qual é seu verdadeiro programa: o primeiro ou
o segundo, qual seria realmente seu pensamento? É
imprescindível que a Nação saiba.
“Está na hora – como ressalta o ex-presidente –
de cada candidato, com a alma aberta e a cara lavada,
dizer ao País o que pensa.”
Solicito que o artigo – aqui anexado – seja, por sua
importância e oportunidade, transcrito nos Anais.
Era o que tinha dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo
4-7-2010
ELEIÇÃO SEM MAQUIAGEM
Fernando Henrique Cardoso*
O mundo continua se contorcendo sem encontrar caminhos seguros para superar as consequências
da crise desencadeada no sistema ﬁnanceiro. Até a
ideia (que eu defendo nos anos 1990 e parecia uma
heresia) de impor taxa à movimentação ﬁnanceira reapareceu na voz dos mais ortodoxos defensores do
rigor dos bancos centrais e da intocabilidade das leis
de mercado. No afã de estancar a sangria produzida
pelas exacerbações irracionais dos mercados, outros
tantos ortodoxos passaram a usar e até a abusar de
incentivos ﬁscais e benesses de todo tipo para salvar
os bancos e o consumo.
Paul Krugman, mais recentemente, lamentou a
resistência europeia à frouxidão ﬁscal. Ele pensa que
o corte aos estímulos pode levar a economia mundial
a algo semelhante ao que ocorreu em 1929. Quando
a crise parecia acalmada, em 1933, suspenderam-se
estímulos e medidas facilitadoras do crédito devolvendo
a Recessão ao mundo. Será isso mesmo? É cedo para
saber. Mas, barbas de molho as notícias que vêm do
exterior, e não só da Europa, mas também da ziguezagueante economia americana e da letárgica economia
japonesa, afora as dúvidas sobre a economia chinesa,
não são sinais de um retomada alentadora.
Enquanto isso, vive-se no Brasil oﬁcial como se
nos tivéssemos transformado numa Noruega tropical,
na feliz ironia deste jornal em editorial recente. E em tão
curto intervalo que estamos todos atônitos com tanto
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dinheiro e tantas realizações. Basta ler o último artigo
presidencial no Financial Times. A pobreza existia na
época da “estagnação”. Agora assistimos ao espetáculo
do crescimento, sem travas, dispensando reformas e
desautorizando preocupações.
Se no Governo Geisel se dizia que éramos uma
ilha de prosperidade num mundo em crise, hoje a retórica oﬁcial nos dá a impressão de que somos um
mundo de prosperidade e o mundo, uma distante ilha
em crise. Baixo investimento em infraestrutura? Ora, o
PAC resolve. Receio com o aumento do endividamento
público e o crescente déﬁcit previdenciário? Ora, preocupação com isso é lá na Europa. Aqui, não. Aﬁnal,
Deus é brasileiro.
Só que a realidade existe. A prosperidade de uns
depende da de outros no mundo globalizado. Por mais
que estejamos relativamente bem em comparação com
os países de economia mais madura, se estes estagnarem ou crescerem a taxas baixas, haverá problemas.
A queda nos preços da matérias-primas prejudicará as
nossas exportações, grande parte delas composta de
commodities. A ausência de crescimento complicará
a solução dos desequilíbrios monetários e ﬁscais dos
países ricos e isso signiﬁcará menos ser pessimistas,
mas não nos podemos deixar embalar em devaneios
quase infantis, que nos distraem de discutir os verdadeiros desaﬁos do País.
Infelizmente, estamos às voltas com distrações.
Um cântico de louvor às nossas grandezas, de uma
falta de realismo assustador. Embarcamos na antiga
tese do Brasil potência e, sem olhar em volta, propomonos a dar saltos sem saber com que recursos: trembala de custos desconhecidos, Pré-sal sem atenção
ao impacto do desastre no Golfo do México sobre os
custos futuros da extração do petróleo, capitalização
da Petrobras de proporções gigantescas, uma PetroSal de propósitos incertos e tamanho imprevisível.
Tudo grandioso. Fala-se mais do que se faz. E o que
se faz é graças a transferências maciças do bolso dos
contribuintes para o caixa das grandes empresas amigas do Estado, por meio de empréstimos subsidiados
do BNDES, que de quebra engordam a dívida bruta
do Tesouro.
A encenação para a eleição de outubro já está
pronta. Como numa fábula, a candidata do governo,
bem penteada e rosada, quase uma princesinha nórdica, dirá tudo o que se espera que diga, especialmente
o que o “mercado” e os parceiros internacionais querem ouvir. Mas a própria candidata já alertou: não é
um poste. E não é mesmo, espero. Tem uma história,
que não bate com o que se quer que ela diga. Cumprirá o que disse?
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No México do PRI, cujo domínio durou décadas,
o presidente apontava sozinho o candidato a sucederlhe, num processo vedado ao olhar a às inﬂuências
da opinião pública. No entanto, quando a escolha era
revelada ao público – “el destape del tapado” –, o escolhido via-se obrigado a dizer o que pensava. Aqui, o
“dedazo” de Lula apontou a candidata. Só que ela não
pode dizer o que pensa para não pôr em risco a eleição.
Estamos diante de uma personagem a ser moldada
pelos marqueteiros. Antigamente, no linguajar que já
foi da candidata, se chamava isso de “alienação”.
Esconde-se, assim, o que realmente está em jogo.
Queremos aperfeiçoar nossa democracia ou aceitaremos como normais os grandes delitos de aloprados e
as pequenas infrações sistemáticas, como as de um
presidente que dá de ombros diante de seis multas a
ele aplicadas por desrespeito à legislação eleitoral?
Queremos um Estado partidariamente neutro ou
capturado por interesses partidários? Que dialogue
com a sociedade ou se feche para tomar decisões
baseadas em pretensa superioridade estratégica para
escolher o que é melhor para o País? Que confunda
a Nação com o Estado e o Estado com empresas e
corporações estatais, em aliança com poucos grandes
grupos privados, ou saiba distinguir uma coisa da outra
em nome do interesse público? Que aposte no desenvolvimento das capacidades de cada indivíduo, para a
cidadania e para o trabalho, ou veja o povo como massa
e a si próprio como benfeitor? Que enxergue no meio
ambiente uma dimensão essencial ou um obstáculo
ao desenvolvimento?
Está na hora de casa candidato, com a alma aberta e a cara lavada, dizer ao País o que pensa.
* Sociólogo, foi Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª interpreta o sentimento da Casa.
Estamos agradecidos pela sua presença.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tenho
certeza. Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Inácio Arruda com a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para fazer dois registros breves.
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O primeiro refere-se ao nosso apoio a essa manifestação e luta histórica dos estudantes brasileiros,
que querem ver a PEC da Juventude aprovada. Claro
que estamos com problema de quorum, mas eu lembro que há unanimidade dos Líderes em torno desta
matéria.
Uma segunda matéria é uma PEC de autoria do
Senador Valadares, de que fui Relator. Trata-se da PEC
dos Jornalistas. Depois de uma decisão equivocada
do Supremo Tribunal Federal, os jornalistas se socorrem do Senador Valadares, que não vê outro caminho
senão o de aprovar uma emenda constitucional para
dirimir essa questão relevada para o Supremo Tribunal Federal.
Então, não há outra maneira senão aprovarmos
a PEC dos Jornalistas. O Senador Valadares acaba
de anunciar que tem o apoio de todos os Líderes para
que esta matéria seja apreciada.
Então, eu pediria a V. Exª que incluíssemos na
pauta. Se não for possível aprovar neste período de
esforço concentrado que estamos realizando agora em
julho, que no próximo momento de esforço concentrado,
a gente inclua na pauta a PEC dos Jornalistas, porque é muito importante ligarmos as duas: juventude e
jornalistas, em um único momento, para garantirmos
a aprovação das duas emendas constitucionais, que
são muito signiﬁcativas para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª junta-se à voz de quase todo o Plenário e ao
Presidente da Casa que se comprometeu com os estudantes, já há bastante tempo, que colocaria a PEC da
Juventude o mais rapidamente possível. Recordo que
foi na minha Presidência que a UNE foi legalizada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – A
UNE e o PCdoB, Sr. Presidente, entre outros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira votar, vou encerrar a votação. (Pausa.)
Todos os Senadores já votaram?
Senador César Borges. (Pausa.)
O Senador Eliseu Resende já votou, o Senador
César Borges também.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 35 Srs. Senadores; NÃO, 10.
Houve 1 abstenção.
Total: 46 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que registre que, de novo,
comi mosca nessa votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 86, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 86, de 2010 (nº 138/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a
indicação do Senhor Frederico Cezar de Araujo, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
do Chile.
Sobre a mesa, o Parecer nº 980, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Vou abrir o painel para votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. Presidente, eu gostaria de consignar a minha presença e
a minha intenção de voto, nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Ata registrará em seguida a manifestação de
V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro da importância da
votação que estamos processando neste momento.
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O Embaixador Frederico Cezar de Araujo é uma
das melhores ﬁguras do Itamaraty com uma longa carreira, tendo exercido postos os mais diversos da diplomacia brasileira, um homem com um nível de preparo
acima da média, respeitado, competente, de posição
ﬁrme e que vai agora ocupar a função importante de
Embaixador do Brasil no Chile. Ele que vem da missão
diplomática, na Bolívia, onde fez um bonito trabalho,
defendendo o interesse brasileiro, e vai agora removido
que está, para representar o Brasil no Chile.
O voto que eu vou dar para S. Exª é um voto de
absoluta convicção com elogio, claro à indicação de
S. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem V. Exª a palavra para encaminhar a votação.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas queria tornar as palavras do Senador José Agripino como palavras minhas. O Embaixador Frederico de Araujo é, sem dúvida nenhuma, um
dos melhores quadros que a diplomacia brasileira tem
e um dos homens mais queridos e cordiais que existem dentro do Itamaraty. E, com certeza, não poderia
estar o nosso País melhor representado, no Chile, do
que com o Embaixador Fred.
Eu queria, aqui, portanto, em meu nome e, com
certeza do PSDB, falar da satisfação com que nós votamos para a ida do Embaixador Fred para o Chile.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O depoimento de V. Exª e do Senador José Agripino
sobre as qualidades que são reconhecidas do Embaixador Frederico de Araújo são extremamente importantes para a Casa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Senador Inácio Arruda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Inácio Arruda
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Brevemente, também sobre o Embaixador Frederico Cezar de Araújo,
uma das teses acadêmicas apresentadas pelo Embaixador é sobre o Chile. Então, ele, que sai agora
da Bolívia e é designado para o Chile, digamos que
está a cavaleiro. Ele, que examinou, estudou essa
Cordilheira intensamente, volta àquela região agora
como Embaixador.
Então, louvo a decisão do Presidente da República pela sua indicação, que tem amplo apoio da Casa.
E solicito, ao ﬁnal da votação, Sr. Presidente, que o

JULHO 2010

Julho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

senhor possa responder a uma indagação minha e
também do Senador Valadares sobre a PEC dos Jornalistas, se é possível a gente incluí-la na pauta para
que a gente possa apreciá-la brevemente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
Todos os Srs. Senadores já votaram?
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Houve 1 abstenção.
Total: 48 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 118, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 118, de 2010 (nº 211/2010, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a indicação
do Senhor Luiz Antonio Fachini Gomes, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia.
Sobre a mesa, o Parecer nº 981, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sem oradores, encerro a discussão.
Vamos proceder à votação.
O painel já está preparado.
Os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Com
respeito ao Embaixador do Chile, peço que registre
meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o voto de V. Exª.
Peço aos Senadores que votem o mais rapidamente possível porque temos que cumprir uma longa pauta
de aprovação de embaixadores e de autoridades.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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eu gostaria que V. Exª me permitisse fazer aqui um
anúncio de muito orgulho da minha terra, a cidade de
Macaé, uma das maiores beneﬁciadas com os royalties
do petróleo. Ela ﬁca no Norte do Estado do Rio.
Estamos inaugurando hoje um projeto maravilhoso
que é o VLT, um projeto que vai percorrer 25 quilômetros
da cidade, unindo todos os bairros, rasgando de norte
a sul a linda Cidade de Macaé, onde nasceu a minha
avó, mas rasgando também o futuro, os horizontes
sem ﬁm da esperança, construindo naquela terra uma
perspectiva iluminada para um futuro glorioso.
Eu queria, então, fazer aqui uma homenagem
ao Prefeito. Quero fazer também uma homenagem ao
Jorjão, Secretário de Transportes, que conseguiu, com
a Secretaria Estadual de Transportes, com a ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o
Ministério dos Transportes uma articulação perfeita
para implantar, para começar as obras, para começar
as licitações das obras do VLT em Macaé.
Quero também felicitar Luiz Antonio Fachini Gomes, Embaixador designado para a Tunísia, país do
Norte da África, país do Saara. O Saara, Sr. Presidente,
tem o tamanho do Brasil, e o povo ali tem costumes
muito semelhantes ao Oriente Médio.
Quero, então, desejar toda sorte de êxito ao Luiz
Antonio Fachini Gomes, para que represente à altura
das nobres tradições de Rio Branco no Itamarati.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que, por obséquio, exerçam
o seu direito de votar. (Pausa.)
Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar
a votação. (Pausa.)
O Senador Raupp ainda está votando. O Senador
Eduardo Azeredo já votou? (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 5.
Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 119, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 119, de 2010 (nº 212/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação da Senhora Maria Elisa Teóﬁlo de
Luna, Ministra de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República do Senegal, e, cumulativamente, junto
à República da Gâmbia.

JULHO 2010

Julho de 2010

Sobre a mesa, o Parecer nº 982, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Passaremos à votação.
A Mesa preparará o painel. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar o voto favorável à Maria Elisa Teóﬁlo de Luna, que vai ser nossa
Embaixadora no Senegal e na Gâmbia. Quero desejar
a ela, como ﬁz anteriormente, votos de muito sucesso,
de muito êxito no continente africano.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrarei a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

JULHO 2010

Julho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 7

203

34247

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO, 3.
Houve uma abstenção.
Total: 42 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Passaremos à votação.
O painel está pronto para receber o voto dos Srs.
Senadores, que já podem exercê-lo.

MENSAGEM Nº 120, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Eu gostaria aqui só de dizer da satisfação de
termos o Dr. Marcos Bezerra Abbott Galvão como indicado para ser o nosso Embaixador no Japão, já que
ele é de família norte-rio-grandense e seu pai também
foi Embaixador. Isso é um orgulho muito grande para
todos nós potiguares. Sabemos da sua competência
e da sua dedicação. Com certeza, ele fará um grande
trabalho pelo Brasil no Japão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.

Mensagem nº 120, de 2010 (nº 213/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Marcos Bezerra Abbott Galvão, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Sobre a mesa, o Parecer nº 983, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Flexa Ribeiro.

(Procede-se à votação.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 05 Srs. Senadores.
Não houve abstenções.
Total: 44 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Renato Casagrande, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Casagrande teria votado “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 123, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 123, de 2010 (nº 216/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Rubem Antonio
Correa Barbosa, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Comunidade da Austrália.
Sobre a mesa, o Parecer nº 984, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Passaremos à votação.
O Sr. Rubem Antonio Correa Barbosa é também
indicado pelo Presidente da República para exercer o
cargo de Embaixador junto à República do Estado Independente da Papua Nova Guiné, cumulativamente
à sua indicação para a comunidade da Austrália e de
Vanuatu.
Assim, a votação será conjunta.
Consideramos aprovado o nome do Embaixador
para a Austrália e para exercer cumulativamente sua
função junto a esses outros países.
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Se os Srs. Senadores concordarem, é assim que
procederá a Mesa. (Pausa.)
Não havendo objeção, vamos proceder à votação.
Item extrapauta:
MENSAGEM N° 143, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 143, de 2010 (nº 262/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor Rubem Antonio Correa Barbosa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República de
Vanuatu e no Estado Independente de Papua
Nova Guiné, cumulativamente à sua indicação
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Comunidade da Austrália.
Sobre a mesa, o Parecer nº 985, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Comunico aos Srs. Senadores e Líderes que todos nós
estamos desejosos de votar a PEC da Juventude, mas,
até agora, não chegou à Mesa o pedido da dispensa
de interstício para a votação no segundo turno.
Estou pedindo aos contínuos que recolham as
assinaturas das Lideranças nesse sentido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a respeito da fala de V. Exª, eu dei entrada, como falei
há pouco, a um requerimento pedindo a quebra de interstícios para a PEC dos Jornalistas, a PEC 33. Então, eu gostaria que V. Exª atendesse ao pedido dos
Líderes partidários.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa está mandando procurar a informação que
acaba de chegar à Mesa.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 3 Srs.
Senadores.
Houve 02 abstenções.
Total: 46 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, expediente que será lido.
Peço ao 1º Secretário, Senador Heráclito Fortes,
que leia os três requerimentos, inclusive o da PEC da
Juventude, que ainda está chegando.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº

JULHO 2010

Julho de 2010

, DE 2010

Sr. Presidente, requeremos que o Projeto de
Lei da Câmara nº 309, de 2009, que autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S. A. – Petro-Sal e dá outras providências, seja
apreciado na sessão deliberativa de 16 de junho do
corrente ano.
A matéria, em regime de urgência, vem assinada
por todos os Líderes.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte:

Quarta-feira 7

primeiro signatário o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias que enseja prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus, para que a matéria conste
da Ordem do Dia das sessões deliberativas extraordinárias a serem convocadas para dia a ser marcado
na forma que se segue.
O pedido é assinado por todos os Líderes.

REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Requeremos calendário especial para a proposta
de emenda à Constituição nº 17, de 2008, tendo como
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É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Requeremos calendário especial para a Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares,
que acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para
dispor sobre a exigência do diploma de curso superior
de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, para o
exercício da proﬁssão de jornalista, para que a matéria
conste da Ordem do Dia de sessões deliberativas a
serem convocadas na forma que se segue.
O requerimento é assinado por todos os Srs.
Líderes.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Vamos passar à votação da pauta, também intercalando.
Enquanto a Mesa prepara as outras autoridades para votação, votemos alguns projetos de lei constantes da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 47:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

JULHO 2010

Julho de 2010

economia palestina para a reconstrução de Gaza, no
valor de até R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de reais).
Parágrafo único. A doação será efetivada mediante
termo ﬁrmado pelo Poder Executivo por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, e correrá à conta
de dotações orçamentárias daquela Pasta.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 125, DE 2010

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.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009
(Nº 4.760/2009, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Poder Executivo a realizar
doação para a reconstrução de Gaza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar
recursos à Autoridade Nacional Palestina em apoio à

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 125, de 2010 (nº 218/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
Rudá Gonzales Seferin, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Albânia.
O parecer é favorável. Foi Relator o Senador Heráclito Fortes.
Sobre a mesa, o Parecer nº 986, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço à Mesa que prepare o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proceder à apuração.
V. Exªs comunicarão o desejo de votar.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e, NÃO, 04.
Não houve abstenção.
Total: 42 votos.
A indicação foi aprovada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu gostaria que se registrasse o meu
apoio, que, infelizmente, não foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Teria a vontade de votar a favor.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Presidente, pela
ordem! Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, eu queria também registrar o meu
voto favorável.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sr. Presidente,
o mesmo motivo.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – O
mesmo motivo, Sr. Presidente: Jefferson Praia, voto
favorável.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mão Santa, do
Piauí, registrar o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Jefferson Praia e Mão Santa, do Piauí, voto
favorável.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República sobre a aprovação do Embaixador anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 142, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 142, de 2010 (nº 261/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor José Carlos da
Fonseca Junior, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à União de Myanmar.
Sobre a mesa, o Parecer nº 987, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Heráclito Fortes, que é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão do parecer.
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Sem oradores, encerrada a discussão.
Vamos proceder à votação.
O painel já está aberto, os Srs. Senadores já
podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mais uma vez comunico ao Plenário que ainda não
chegou à Mesa por completo, com a assinatura de
todos os Líderes, o pedido de dispensa de interstício
para a PEC da Juventude.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª
disse agora que não chegou à Mesa o pedido para
dispensa de interstício para votação da PEC da Juventude assinado pelos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A dispensa assinada por todos os Líderes, como
pede o Regimento, que é apenas para nós votarmos
como votamos as outras.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Isso, para
quebrarmos o interstício e fazermos as quatro sessões
de discussão. Agora, eu não estou vendo... Senador
Arthur, quem está colhendo essas assinaturas?
Está aqui, com o Paim. Está bom. Obrigado.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu também quero comunicar ao Plenário e peço aos
interessados que encaminhem, principalmente ao Senador Antonio Carlos Júnior, a PEC sobre o Fundo de
Pobreza, cujo pedido de dispensa de interstício ainda
não chegou.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, se soubermos quais são os Líderes faltantes, nós iríamos...
Está completa agora?
Então não é nada difícil. Só falta um líder que está
no cafezinho. Já liquidaremos isso então.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 04.
Houve 02 abstenções.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós podemos submeter logo à discussão as PECs
e amanhã completaremos a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 11:
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.
Em discussão a proposta. (Pausa)
Sem oradores, a discussão prosseguirá na sessão de amanhã.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Já encerrada a votação do Embaixador José Carlos da Fonseca, e aprovada, queria
apenas mencionar que se trata de um colega nosso
que foi Deputado Federal pelo Estado do Espírito Santo.
Agora, portanto, voltou a sua carreira da diplomacia.
Vai representar o Brasil nessa nova embaixada em
Myanmar, antiga Birmânia.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com revisão do orador.) – Senador José Sarney, gostaria de,
a exemplo da manifestação do Senador Eduardo Azeredo, dizer que a escolha de José Carlos Fonseca Júnior é, a meu ver, acertada, posto que é um diplomata
que tem revelado, nos diferentes postos que exerceu,
tirocínio e capacidade administrativa. É, portanto, me-
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recedor da tarefa de agora representar na Birmânia o
Governo brasileiro.
José Carlos Fonseca Júnior, portanto, é um nome
que repercute bem no Congresso Nacional e também
no Itamaraty.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Júnior, que
altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para tornar permanente o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza.
Parecer sob nº 1.083, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
Estamos, assim, iniciando a primeira sessão de
discussão da proposta.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Desculpe, Sr. Presidente, com um pouco de atraso, mas ainda sobre a
votação anterior, a tempo de manifestar todo o meu
apoio e simpatia ao Embaixador, quero que o meu voto
conste, porque não apareceu o meu nome no quadro.
Que conste o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A manifestação de V. Exª constará da Ata.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
gostaria de solicitar a V. Exª que a PEC referente a
licença maternidade, de minha autoria, seja também
apreciada. Para isso, estou recolhendo assinatura dos
Líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perfeitamente.
Em discussão a proposta do Fundo da Pobreza.
Primeira discussão (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A segunda discussão prosseguirá na sessão de
amanhã.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
para fazer um apelo do bem. É no sentido de examinar
se o Senador Romero Jucá acorre ao plenário, porque
dependemos apenas da assinatura dele para quebrar
todos os interstícios para votarmos também a PEC da
Juventude. Já foi votado o requerimento de urgência
por todos os Líderes. Agora, é a quebra de interstício
para entrar no mesmo ritmo das emendas que começaram a ser lidas por V. Exª.
Apelo ao Senador Romero Jucá: precisamos de
V. Exª aqui, com a sua assinatura. Sei que V. Exª tem
muitas atribuições, mas precisamos do seu apoio para
esta PEC.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Espero que o Senador Romero Jucá, onde esteja,
ouça o apelo de V. Exª.
Item 21:
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.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
combinação seria discutirmos hoje as quatro primeiras sessões das PECs que estivessem prontas para
isso. Hoje, vimos a votação da primeira da PEC nº 17,
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referente à Zona Franca da Manaus. Poderemos liquidar as três restantes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Desde que seja encerrada esta sessão, poderemos convocar uma sessão extraordinária para fazer a discussão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sucessivas? Eu aguardarei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Porque o Regimento fala de cada sessão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
há necessidade de quorum, o que já seria uma boa.
Pouparia tempo para discussão e votação das demais
matérias. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perfeitamente.
Os pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça, de Educação, de Cultura e Esporte são favoráveis. Foi Relatora a Senadora Marisa Serrano. Não
foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem, permaneçam como se encontra. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo, ﬁca prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a ﬁm de redigir
o vencido, para iniciarmos o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA No 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 48, DE 2006
(SUBSTITUTIVO)
Autoriza a exposição de obras de artistas nacionais em prédios públicos da
União e de suas autarquias e fundações
públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É autorizada a exposição de obras de arte
de autoria de artistas brasileiros, natos ou naturalizados,
nos imóveis em que funcionem órgãos ou entidades
federais, nos termos desta Lei.
Art. 2o A exposição a que se refere o art. 1o desta
Lei alcança todos os órgãos da União, bem como suas
autarquias e fundações públicas, e compreende suas
respectivas administrações centrais, sedes regionais,
escritórios locais ou unidades descentralizadas, que
funcionem em imóveis com mais de mil metros quadrados de área construída.
§ 1o Nos órgãos e entidades a que se refere o
caput deste artigo, é autorizada a exposição de pelo
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menos uma obra de arte em imóveis de mil metros quadrados a três mil metros quadrados de área construída e de mais uma obra de arte a cada três mil metros
quadrados ou fração de área construída adicional.
§ 2o A autorização para exposição de obras de arte de
que trata esta Lei não se aplica a imóveis que estejam sendo
utilizados pelos órgãos e entidades a que se refere o caput
deste artigo, total ou predominantemente, com ﬁnalidades
industriais, como oﬁcinas, garagens ou depósitos.
Art. 3o As obras de arte a que se refere esta Lei
serão necessariamente originais e deverão ser adquiridas mediante concurso, nos termos do § 4o do art.
22 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, admitidas
preferências restrições apenas quanto:
I – à espécie de obra de arte, podendo ser pintura, gravura ou escultura, em se tratando de imóvel
alugado ou cedido por terceiros, e, além dessas, mural
ou relevo escultórico, em se tratando de imóvel próprio
da União ou de suas entidades;
II – às dimensões da obra de arte para assegurar
compatibilidade física e estética com o projeto arquitetônico do imóvel;
III – à temática, que poderá ser vinculada à atividade do órgão ou entidade, ou ainda à cultura regional
própria de sua localização;
IV – ao número de obras com que cada artista
poderá concorrer.
§ 1o No concurso a que se refere este artigo são
inadmitidas preferências ou restrições quanto ao local
de nascimento ou residência do artista.
§ 2o É admitida, para o cumprimento desta Lei, a
exposição de obras de arte que já integrem o acervo
patrimonial da União ou de suas entidades.
Art. 4o As obras de arte de que trata esta Lei
deverão ser expostas em áreas de destaque, onde
haja circulação de público, em adequadas condições
de visibilidade, segurança e preservação, com a ﬁxação no local de placa de identiﬁcação da obra e de
seu autor.
Parágrafo único. É permitida a concentração de
diversas obras de arte em espaço especiﬁcamente
destinado a exposições dessa natureza, se existente,
desde que o seu acesso seja franqueado ao público.
Art. 5o As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos orçamentos dos órgãos e entidades
da administração pública federal, a partir do exercício
seguinte à sua vigência.
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB –
AP) – Tem V.Exª a palavra pela ordem.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, eu
gostaria de dizer a V. Exª que temos interesse e com-
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promisso na votação da PEC da Juventude. Se não for
possível apreciá-la hoje, em virtude do quorum baixo,
que seja amanhã, que a gente não corra o risco de deixar para o semestre que vem, porque a expectativa é
muito grande no Brasil todo, especialmente em Santa
Catarina. Estamos recebendo e-mails a respeito dela e
há mobilização no País inteiro. Não votá-la signiﬁcaria
uma oportunidade perdida, o que não tem justiﬁcativa.
Nós precisamos cumprir com o nosso dever. E gostaria
de pedir ao senhor prioridade amanhã para iniciarmos a
Ordem do Dia exatamente com a PEC da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP)
– Item 51:
PROJETO DE LEI 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, e autoria do
Senador Hélio Costa, que acrescenta inciso IV,
ao § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394, para assegurar aulas presenciais e periódicas nos cursos
de educação a distância.
O Parecer sob o nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da
Emenda nº 1, (Substitutivo),que oferece.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação a Emenda nº 1, substitutiva, que tem
preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a ﬁm de redigir o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA No 1 – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 118, DE 2004
Insere os §§ 5o e 6o no art. 80 da Lei
n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
ﬁxa as diretrizes e bases da educação, para
dispor sobre momentos presenciais na educação a distância.
o

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 5o e 6o:
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Art. 80. ..................................................
..............................................................
§ 5o Os cursos de educação a distancia
devem prever a obrigatoriedade de momentos
presenciais para:
I – avaliações de estudantes;
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação;
III – defesa de trabalhos de conclusão de
curso, quando previstos na legislação;
IV – atividades relacionadas a laboratórios, quando for o caso.
§ 6o Situações especiais, previstas em
regulamento, podem dispensar a exigência
dos momentos presenciais de que trata o §
5o deste artigo. (NR)”
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
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.
2
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.
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3
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.
4
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.
5
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.
6
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
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§ 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
8
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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
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10
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.
11
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.
12
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.
13
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
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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.
14
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.
15
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.
16
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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17
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.
18
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.
19
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.
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20
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.
21
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.
22
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.
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23
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.
24
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.
25
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.
26
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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27
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.
28
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.
29
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.
30
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.
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31
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.
32
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.
33
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
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– 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).
34
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.
35
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).
36
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.
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37
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.
38
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.
39
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.
40
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.
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41
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.
42
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.
43
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.
44
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.
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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.
45
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.
46
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.
47
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.
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48
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.
49
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.
50
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.
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51
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.
52
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.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
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vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
54
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.
55
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
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Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316
e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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57
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; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
58
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.
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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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
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.
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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.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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63
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 Sena’do 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 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316
e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316
e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363,381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363,381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e
comentaristas de programas de rádio ou televisão
que não se afastarem de suas funções até um ano
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos
eletivos de exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
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
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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.
71
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.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
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.
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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.
74
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.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei Senado nº 390, de 2005Complementar, 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 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.
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77
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.
78
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.
79
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.
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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.
81
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
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a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao 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)
– O Senador Romero já assinou o requerimento, que
passo a ler:
REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Requeremos um calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, 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, que dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais
e culturais da juventude, para que a matéria conste da
Ordem do Dia de sessões deliberativas a serem convocadas na forma que se segue.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP)
– O requerimento está assinado por todas as Lideranças da Casa.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Não havendo mais matéria, vou encerrar a sessão, mas
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antes convoco uma sessão extraordinária a realizar-se
dentro de dez minutos, para iniciarmos a discussão das
emendas constitucionais que anunciamos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25
minutos.)
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Julho de 2010

Ata da 114ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
6 de Julho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko.
(Inicia-se a Sessão às 18 horas e 38 minutos, e encerra-se às 18 horas e 43 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Há requerimento sobre a mesa.
REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Sr. Presidente, requeremos calendário especial
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de
2003, tendo como primeiro signatário o Sr. Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao §4º do
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art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado
e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio
nacional, para que a matéria conste da Ordem do Dia
de sessões deliberativas a serem convocadas.
Seguem-se assinaturas de todos os Srs. Líderes.
Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento, na íntegra:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há outro requerimento.
REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Sr. Presidente, requeremos calendário especial
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2008, tendo como primeiro signatário o Sr. Senador
Antonio Carlos Júnior, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para tornar permanente o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, para
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que a matéria conste da Ordem do Dia das sessões
deliberativas a serem convocadas.
Seguem-se assinaturas de todos os Srs. Líderes.
Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam, permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento, na íntegra:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Segunda 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.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir, a
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa, para prosseguimento da discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item 2:
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
perda do cargo, nos casos que estabelece.
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Parecer sob o 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.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir, a
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa, para prosseguimento da discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2008
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Júnior, que
altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para tornar permanente o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza.
Parecer sob nº 1.083, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir, a
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa para prosseguimento da discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Nada mais havendo a tratar, encerro
esta sessão e convoco sessão extraordinária para as
18 horas e 43 minutos.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42
minutos.)
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Ata da 115ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
6 de Julho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Mão Santa.
(Inicia-se a Sessão às 18 horas e 44 minutos, e encerra-se às 20 horas e 51 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT
– MT) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu, da Procuradoria Geral da República, o Ofício nº 152, de 2010,
na origem, manifestando apoio ao Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 2009.
A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática para ser anexada ao respectivo processado.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 152/2010/3ª Câmara
Brasília, 5 de julho de 2010
A Sua Excelência o Sr. Senador
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senado Federal Praça dos Três Poderes
Anexo I, 6º andar
Brasília DF – CEP 0165-900
Senhor Presidente,
Manifesto o meu apoio ao Projeto de Lei da Câmara nº 6/2009, que, ao modernizar a legislação brasileira
de defesa da concorrência, prepara o País para lidar
melhor com a dinâmica da economia globalizada.
O projeto se encontra em situação muito favorável.
Do lado da sociedade, vários conhecedores do assunto
já se manifestaram nos meios de comunicação em favor
do projeto, ressaltando a necessidade de o Brasil acompanhar o passo da atual economia global. Do lado do
Legislativo, as divergências pontuais já foram resolvidas
por meio de emendas e o projeto segue no momento
sem oposição signiﬁcativa, após aprovação em cinco
comissões do Senado. Ademais, seu tema não pode ser
considerado sensível para o ano eleitoral.
Por isso, acredito que algum empenho na tramitação desse projeto reverterá facilmente em bons
frutos legislativos.
Com elevados cumprimento, – Antonio Fonseca, Subprocurador-Geral da República/Coordenador da 3ª CCR.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Passa-se à Ordem do Dia
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Terceira 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 ar-
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tigos 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.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Com a palavra, para discutir, o Senador Arthur
Virgílio.
Senador Arthur, V. Exª pode iniciar seu discurso.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, foi o avanço possível para a sessão
de hoje: quebrar interstícios para facilitarmos a votação
de propostas de emendas constitucionais relevantes,
como esta de que sou o primeiro signatário, a PEC
nº 17, que prorroga – e isso é muito necessário por
razões até internacionais – incentivos ﬁscais do Polo
Industrial da Zona Franca de Manaus por mais dez
anos, portanto, até 2033, como, por exemplo, a PEC
da Juventude, que vai pelo mesmo caminho.
Temos um acordo com o Governo, e, de nossa
parte, esse acordo será honrado, como é de nosso hábito fazê-lo, que é o de votar amanhã, Senador Antonio
Carlos, a Petro-Sal. A posição de V. Exª, a minha posição
e a posição do Relator Tasso Jereissati é de apresentar voto em contrário, e o Governo, com sua maioria,
defenderá a posição de aprovar essa empresa.
A discussão da Petro-Sal ﬁcará para amanhã.
Por agora – e para ser bem didático –, tudo que se
podia fazer, já que o quórum hoje não passou de 48
Senadores presentes e votantes – nós precisaríamos
de 49 votos a favor para aprovar qualquer proposta de
emenda constitucional –, nós ﬁzemos o que era possível fazer, Senador Paulo Paim.
Estamos esgotando a quarta sessão de discussão da PEC nº 17, que prorroga os incentivos da Zona
Franca de Manaus. Não temos quórum para discutir
e votar a quinta.
Teríamos que ter café no bule; não temos hoje.
Certamente teremos amanhã. Amanhã, então, a ideia
é votar, depois de discutir pela quinta vez, a PEC nº 17,
iniciar imediatamente, no mesmo molde das sessões
extraordinárias que estão sendo convocadas, dentro do
acordo que está sendo cumprido por ambas as partes
envolvidas na interlocução, é se convocar as três sessões extraordinárias que, ao ﬁm e ao cabo da terceira,
propiciarão a abertura do painel para votação deﬁnitiva. Votaríamos, portanto, o primeiro turno amanhã,
com apenas mais uma sessão de discussão, e aí três

JULHO 2010

Julho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sessões de discussão. Na terceira sessão, a discussão
do segundo turno e aí votaríamos a PEC.
Muito bem, eu não vejo ninguém contra. Entendo que não se precisa de um quórum tão excepcional,
qualquer coisa um pouquinho acima de 50 Senadores
presentes e votantes seria suﬁciente. É preciso uma
margem de segurança mínima.
Do mesmo modo, a PEC da Juventude. Não vejo
que algum Senador aqui, em sã consciência, vá se
opor a algo que é uma demanda da juventude brasileira e que, olhando o seu texto, não consiga imaginar
que mal alguém veria no texto que canalizou essas
aspirações, esses desejos e essas esperanças da juventude brasileira.
Em relação especiﬁcamente, Sr. Senador José
Nery, Srª Presidenta, Sr. Senador Mão Santa, Senador Antonio Carlos, a PEC nº 17, que prorroga os incentivos ﬁscais da Zona Franca por mais dez anos, eu
devo dizer – e o Senador Antonio Carlos sabe disso
como ninguém, competente empresário, competente
administrador que é – que um projeto industrial leva de
oito a dez anos para maturar, ou seja, a vigência dos
incentivos está marcada para 2023, o ﬁm dos incentivos. Ora, teríamos que pensar, e temos que pensar,
imediatamente, na prorrogação desses incentivos, sob
pena de nenhum empresário, Senador Acir Gurgacz,
fazer mais qualquer melhoria ou ampliação ou investimento em uma nova fábrica, em uma nova planta. O
projeto seria congelado e condenado à caduquice.
Então, temos que dar um horizonte temporal melhor e maior para incentivar os empresários, garantir os
empregos, ampliar os empregos e sustentar as fatias
de ICMS que movimentam, a partir da Zona Franca
de Manaus – que tem efeitos diretos e indiretos que
fazem dela responsável por alguma coisa tipo 89% ou
90% de toda a economia do Amazonas –, e garantem
inclusive o funcionamento da vida econômica do interior do Estado do Amazonas, junto com o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Portanto, é muito importante que atentemos para
esses aspectos. Há o aspecto do apoio a um projeto
de desenvolvimento regional, que, sem dúvida, foi o
que mais deu certo neste País em toda a história dos
incentivos ﬁscais, em toda a história de tentativas de
se elaborar projetos que diminuam as desigualdades
de região para região.
Em segundo lugar, quando se pensou lá atrás, a
partir do cérebro privilegiado do Senador, Deputado,
Embaixador Roberto Campos, no Governo do Marechal
Castello Branco, que eu tanto combati como estudante
nas ruas deste País, a Zona Franca de Manaus, que
veio dali daquela época. No início, era um entreposto
de compra e venda de importados; depois, uma indús-
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tria incipiente, maquiadora; e, agora, uma indústria de
alta deﬁnição tecnológica, que tem de ser conhecida
e respeitada no Brasil inteiro. Eles pensavam à época
em garantir fronteiras, em ﬁnanciar a vida do interior,
em manter o interior habitado. Eles pensavam em desenvolvimento regional e pensavam em segurança
nacional. Àquela altura não tínhamos a questão ecológica posta como hoje ela está.
Se observarmos que o Amazonas tem menos de
2% de sua cobertura ﬂorestal, Senador José Agripino,
destruídos, desmatados – já concedo um aparte ao Senador Casagrande –, e nós sabendo que isso se deve
única e exclusivamente à Zona Franca de Manaus, às
indústrias sem chaminé, que não poluem diretamente
e impedem a emissão de carbono, quando impedem
o desmatamento pela via indireta, temos de estar solidários com esse modelo, porque interessa ao mundo, interessa à saúde do clima mundial manter de pé
a Floresta Amazônica. E quem contribui, de maneira
competente para isso, é a Zona Franca de Manaus,
que nós queremos ver com seus incentivos ﬁscais
prorrogados até 2033.
Senador Renato Casagrande, com muita honra,
concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Obrigado, Senador Arthur Virgílio. Quero primeiro
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e dizer da
minha concordância com essa linha e essa defesa da
Zona Franca de Manaus. De fato, o Estado do Amazonas hoje é um orgulho para nós brasileiros. Não é
um orgulho para quem mora lá no Estado do Amazonas, no seu território; é um orgulho para nós brasileiros, porque é um Estado com cobertura ﬂorestal, que
protege e preserva uma biodiversidade, uma riqueza
natural e tem uma inﬂuência sobre o clima regional
muito grande. Concordo também, plenamente, que a
atividade econômica centrada no polo que recebe os
benefícios da Zona Franca de Manaus é um indutor ao
processo de preservação das ﬂorestas. Então, esses
incentivos são fundamentais para nós. Por isso, Senador Arthur Virgílio, nós ﬁzemos a defesa aqui – V. Exª
tem capacidade de fazer essa reﬂexão – de que era
fundamental que nós pudéssemos pegar e buscar os
recursos e a riqueza dos royalties do pré-sal para fazer
uma distribuição mais igualitária entre todo o Brasil,
mas que precisávamos preservar os contratos já ﬁrmados, porque há algumas conquistas que, se forem
retiradas das Unidades Federativas, desequilibram
as Unidades Federativas. E esse desequilíbrio é ruim.
Então, eu faço só essa menção, essa lembrança para
ser mais um argumento para a defesa da prorrogação,
naturalmente, dos efeitos da Zona Franca de Manaus,
dos incentivos.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Renato Casagrande.
Peço, Srª Presidente, que me prorrogue um pouquinho o tempo para que eu possa esboçar, fazer um
registro, fazer um agradecimento e conceder um aparte ao Senador que o solicita, que é o Senador Inácio
Arruda, do Ceará.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Srª Presidente, Senador Arthur Virgílio, primeiro, quero registrar
que nós estamos trabalhando a ideia, ou melhor – trabalhando a ideia, não –, já estamos concretizando, no
nosso Estado, o Ceará, uma Zona de Processamento
de Exportação. É diferente da Zona Franca de Manaus,
mas era um sonho acalentado há décadas de que pudesse, também ali, numa região pobre do Nordeste,
haver uma Zona de Exportação, nos moldes do que
os Tigres, chineses, indianos, europeus e americanos
ﬁzeram muitos anos, e que nós poderíamos ter aqui.
Segundo, eu lembro que ainda era Deputado Federal
quando nós aprovamos uma prorrogação que eu considerei muito importante. E eu sou daqueles que têm
essa convicção de que aquela posição, ali, da Zona
Franca de Manaus, é estratégica para a região.
(Interrupção do som.)
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – E eu lembro que a Deputada Vanessa Grazziotin, do PCdoB,
mobilizou toda a nossa Bancada, dizendo que era importante dialogarmos com os outros Estados para a
necessidade da aprovação, naquela reforma tributária,
no início do Governo, uma minirreforma tributária – não
era uma reforma tributária ampla, geral. E, aﬁnal, nós
conseguimos aprovar aquela prorrogação até o ano
de 2023. Agora, nós temos a emenda de V. Exª, que
amplia para 2033. E considero que é muito importante.
Acho que esse esforço feito lá atrás... E registro assim
porque considerei muito importante, na época – eu era
Deputado Federal, V. Exª já era Senador da República
–, a aprovação daquela emenda da Deputada, hoje
candidata a Senadora, no Estado de V. Exª – espero
que a disputa seja de altíssimo nível, pois considero
os dois muito preparados. Mas eu quero demonstrar
esse zelo dos senhores, o zelo da Deputada Vanessa
e o zelo de V. Exª, por esse bem brasileiro; não é um
bem dos manauaras, é um bem da Nação brasileira ter
um polo industrial capaz de transformar aquela região
numa região desenvolvida e, ao mesmo tempo, com a
ﬂoresta de pé. Não é que toda a ﬂoresta tenha que ﬁcar
de pé. É que o grosso da ﬂoresta está de pé graças a
um investimento importante na área da indústria, e a
indústria fomentando o comércio e ajudando o nosso
País a manter esse padrão de diversidade da nature-
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za que nós temos hoje. Então, parabéns! E parabéns
àquele ato da ex-Deputada Vanessa Grazziotin.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador. Sem dúvida. E eu contarei com a Deputada Vanessa Grazziotin, com o seu valor, com o
Deputado Silas Câmara, com o Deputado Marcelo
Seraﬁm, com a Deputada Rebecca Garcia, com o Deputado Lupércio Ramos, com o Deputado Francisco
Praciano – meu pai dizia: “não comece a citar, que você
acaba esquecendo” –, os oito Deputados valorosos da
Bancada de Deputados Federais do Amazonas, para,
no passo seguinte...
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Há um cearense lá hoje.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Francisco Praciano.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Ele é do Partido dos Trabalhadores, lá de Amontada, no Ceará.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Um
grande companheiro, grande ﬁgura. Conto com todos
eles para que nós consigamos dar sequência à votação que, se Deus quiser, se ferirá exitosamente amanhã. Porque isso aí, Senador Inácio Arruda, eu não
entendo como uma conquista pessoal; entendo como
uma obra coletiva, uma obra de todos. É uma necessidade do País.
Vou ser muito honesto – e digo a S. Exª, a Srª
Presidenta, que isso demanda um pouquinho de tempo.
Na campanha eleitoral, o candidato do meu Partido,
José Serra, disse: “Eu vou perenizar a Zona Franca de
Manaus”. Em seguida, a candidata que V. Exª apoia
disse: “Eu também vou fazer isso”. Fico feliz, porque
é preciso saber se cabe a perenização, se há fórmula jurídica para isso ou não, ou se se deve fazer uma
prorrogação muito maior do que a que proponho. Como
eu sou pequeno, posso propor o que estou propondo
e dependo de muita gente, dos Deputados inclusive,
a partir de agora, para ver esse sonho transformado
em realidade. Estou fazendo aqui a minha parte e ajudado por todos os Senadores e Senadoras de todos
os partidos.
Então, quero agradecer ao Presidente da República e ao Ministro Alexandre Padilha, que verbalizou o
apoio, falando certamente em nome do Presidente da
República, à PEC nº 17. É muito importante isso, porque, de certa forma, é preciso nós deixarmos claro que
é assim que eu ajo com o Governo. Eu ajudei a aprovar 86%, talvez, das matérias que o Governo mandou
para cá – V. Exª é testemunha disso –, aperfeiçoando
umas, votando completamente outras, mas nunca votando contra o País. Oponho-me ao que considero erros de Governo. E todo Governo erra, e todo Governo
acerta. E tanto mais forte seja a Oposição a ele, mais
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possibilidades ele terá de acertar, porque Governo que
não tem Oposição vira tirania, e tirania não interessa
nem a V. Exª, nem a mim, nem a ninguém.
Quando vi o gesto nobre do Presidente através
de seu Ministro, eu disse: “Que coisa bonita!” Não ﬁco
olhando autoria: “Autoria é do fulano, então vamos boicotar”. Ficaria ruim para o Governo. Ficaria ruim para
mim, para todo mundo, ruim sobretudo para quem não
deve receber coisas ruins, como o povo do Amazonas,
para o clima mundial e tudo o mais.
Quero agradecer, de maneira muito clara, ao
Ministro Padilha, ao Presidente da República pelo
gesto nobre que tiveram, assim como louvar os dois
presidenciáveis, que já se manifestaram – nem tenho
dúvidas da posição de Marina Silva –, a sua candidata, o meu candidato, dizendo que pretendem a Zona
Franca perene até para essa instabilidade de prorroga
aqui, prorroga acolá terminar e nós podermos pensar
realmente em proposta de longo prazo.
Encerro, concedendo aparte ao Senador Romeu
Tuma. Obrigado, Senador Inácio.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Vou ser rápido,
Senador Arthur Virgílio. Agora, ligou-me o Samuel Hanan, para dar um abraço em V. Exª, cumprimentando-o.
Ele está ouvindo o seu discurso.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É um
grande amigo e um cérebro privilegiado.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Ele foi ViceGovernador do Amazonas e conhece profundamente
toda a evolução do trabalho que desenvolveu a Zona
Franca e tornou o Estado viável hoje. Conheço um
pouco da história do Amazonas, principalmente com
a instalação da Zona Franca. V. Exª sabe que a preparação da mão de obra... Hoje, fala-se em reciclar,
em criar mão de obra. Tinham de pegar o exemplo do
Amazonas, onde a mão de obra veio do caboclo, daquele que tinha diﬁculdade até de segurar o talher e
comer. A primeira parte das indústrias que lá se instalaram era para criar um mecanismo socialmente perfeito para os trabalhadores da Amazônia.
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Cumprimento V.
Exª. Sabe V. Exª o aliado que sou da Amazônia. Quando tentaram aqui fazer alguns projetos contrários ao
progresso que vinha se desenvolvendo no Amazonas,
ﬁquei com V. Exª, mesmo sabendo que alguns empresários de São Paulo lutavam contra isso. Senador
Arthur Virgílio, conte comigo, com o meu voto e com a
permanente simpatia pelo Estado do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Srª Presidente, encerro, portanto, dizendo que,
naquela história de desobedecer ao meu pai...
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O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele
me dizia: “Não cite, meu ﬁlho, que você acaba esquecendo”. Esqueci um grande amigo e um valoroso batalhador pela Zona Franca de Manaus, que é o Deputado Sabino Castelo Branco, depois de ter citado os
outros sete Deputados.
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Arthur Virgílio, eu quero só cumprimentá-lo realmente
por essa sua luta em favor da Zona Franca de Manaus.
Ela é permanente aqui, não é de hoje. Nós estamos
aqui já há sete anos e meio e eu vejo a sua dedicação
a este assunto, ao Amazonas. É evidente que a Zona
Franca é um fator indutor de progresso muito forte. Ela
deu certo, é uma Zona Franca que funciona, dá empregos, traz recursos, paga impostos. Nós temos hoje, na
cidade mineira de Uberlândia, também um entreposto
avançado em relação à Zona Franca, mas eu quero
exatamente cumprimentá-lo, porque isso tudo é fruto
do seu trabalho como Senador, como político, durante
toda a sua vida.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Eduardo Azeredo, pelo carinho de sempre, pelo companheirismo, pela fraternidade.
E encerro, Srª Presidente, dizendo que, amanhã,
nós pretendemos concluir essa votação. Das cinco sessões do primeiro turno, liquidamos quatro; faltam três
do segundo turno e falta a votação do primeiro turno.
Aí a matéria terá sido exaurida aqui no Senado Federal, junto, se Deus quiser, com a PEC da Juventude e
outras matérias relevantes.
Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Arthur
Virgílio, quero cumprimentar V. Exª, principalmente pela
defesa que V. Exª faz do seu Estado, especialmente
da Zona Franca de Manaus. Quero dizer da satisfação
de ser liderada por V. Exª, pela sua garra, pela sua coragem, pela sua determinação e, acima de tudo, por
sua lealdade e companheirismo. Espero que V. Exª tenha sucesso absoluto nesta nova empreitada que vai
enfrentar no seu Estado do Amazonas. Tenho certeza de que, no Amazonas, que V. Exª bem representa,
a população reconhece o seu trabalho, reconhece a
forma aguerrida com que V. Exª defende aquele Estado. Nós somos admiradores da sua atuação e do seu
trabalho. Portanto, leva o reconhecimento dos seus
companheiros de Bancada, da nossa Bancada, da
convivência que tivemos aqui durante esses oito anos
em que V. Exª, pôde mostrar, além de ser um combativo Parlamentar, se portou como um grande amigo e
um grande companheiro de todos nós. É um orgulho
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ter sido liderada por V. Exª durante esses quase oito
anos. Muito obrigada!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Se formos cotejar orgulho, eu tenho certamente muito mais orgulho de ser
seu companheiro, até porque a generosidade de V. Exª
aﬂora à pele, está à ﬂor da pele, a sua lealdade, a sua
ﬁrmeza, a sua presença nos momentos mais difíceis.
E quero agradecer ao Senador Romeu Tuma pelo
amor que ele dedica ao Amazonas. Eu brinco com ele
dizendo que ele é muito apaixonado pelo Amazonas,
e ele ri – não sei por quê. Ele é muito apaixonado
pelo Amazonas, pelos seus rios, pelas suas belezas,
e o Amazonas é cheio de belezas mesmo, Senador
Tuma.
Conclamo esta Casa, amanhã, a trabalhar pelo
Brasil, mantendo a perspectiva de crescimento econômico de uma região estratégica, militar, social, política, e, agora, com esta novidade: com a proteção à
ecologia, porque o mundo está de olho em nós. E a
questão do clima mundial tem bastante a ver com sabermos manter de pé a ﬂoresta da Região Amazônica, e a Zona Franca faz isso com suas indústrias sem
chaminé e com o ﬁnanciamento que faz da economia.
Não fosse a Zona Franca, as pessoas não morreriam
de fome; correriam para devastar a ﬂoresta.
Senador Jayme Campos se S. Exª a Srª Presidente me permite.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Arthur Virgílio, eu não poderia deixar de manifestar, em
nome do meu Partido, o Democratas, nosso apreço,
nosso carinho e o respeito que tenho por V. Exª diante
do trabalho exemplar e competente que faz aqui na Liderança do PSDB no Senado Federal. Tenho acompanhado, nestes últimos tempos, sua luta no sentido de
continuar fazendo com que a Zona Franca seja orgulho
com certeza não só do povo amazonense, mas certamente do povo brasileiro. Tenho a certeza absoluta de
que sua luta vai ser revestida de êxito, mas, acima de
tudo, espero que o povo amazonense, esse valoroso
povo que ocupa a Amazônia Brasileira, reconheça seu
trabalho e novamente lhe dê procuração não só para
representá-lo, mas sobretudo para representar o povo
brasileiro nesta Casa. Portanto, em nome do meu partido, quero, nesta oportunidade, cumprimentá-lo pelo
trabalho operoso, competente e acima de tudo ético
que sempre desenvolveu nesta Casa. Com certeza,
o povo amazonense, inteligente e sábio, estará novamente lhe dando a procuração para bem representálo nesta Casa, o Senado Federal. Parabéns! Conte
conosco e com a nossa solidariedade.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª goza, no meu
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conceito, do que eu possa produzir de melhor nessa
matéria. Isto aconteceu na CPMF: V. Exª disse uma
vez só sua posição e acabou. Passei a perceber que V.
Exª tinha uma palavra só mesmo e que iria com essa
palavra até o ﬁnal dos tempos.
Agradeço muito, porque eu dizia ao Senador Inácio Arruda que essa obra é de muitos. De que adiantaria
minha voz se eu não contasse com a solidariedade dos
diversos partidos e das diversas forças do Governo e
da Oposição, compreendendo o valor e o peso econômico, ecológico, de estratégia militar do polo industrial
da Zona Franca de Manaus.
Eu agradeço muito a V. Exª. Seu voto será essencial, assim como sua aprovação, seu apoio são
igualmente relevantes para este seu companheiro,
este seu admirador, este seu amigo.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur
Virgílio, V. Exª traz àa discussão e votação a PEC que
prorroga até 2023 os benefícios às indústrias instaladas
na Zona Franca de Manaus. Quero dizer a V. Exª que o
povo do Amazonas vai, com certeza absoluta, trazê-lo
de volta para mais um período de oito anos em defesa
daquele querido Estado, irmão, vizinho do Estado do
Pará. E ﬁque certo, Senador Arthur Virgílio, que o Amazonas não tem uma Bancada de três Senadores, tem
uma Bancada de seis Senadores. Falo pelo Senador
Mário Couto, pelo Senador Nery e pelo Senador Flexa Ribeiro que votamos juntos pelo Amazonas, como
o Amazonas vota junto pelo Pará. Eu sou contrário,
e já coloquei essa posição, Senador, a esses prazos
temporais que existem em relação aos incentivos para
as regiões, e aí não só para a Zona Franca, mas aos
incentivos da Sudam, da Sudene, da Sudeco, porque
parece que se tem uma bola de cristal que diz: no ano
2010 estará resolvido o problema das regiões menos
desenvolvidas e podem ser extintos os incentivos. Aí
passa para 2023. V. Exª tem toda razão esta matéria
vai ser aprovada por unanimidade aqui; só que deveríamos ter outros critérios, inclusive o critério de renda
per capita, de IDH quando atingisse um determinado
nível, aí sim os benefícios seriam extintos. Não é possível que, em pleno século XXI, ainda estejamos aqui
lutando, a cada tempo, para prorrogar aquilo que nós
demos aos Estados desenvolvidos do Sul e Sudeste
no início do século XIX. Tem V. Exª toda razão. E sendo
V. Exª competente e brilhante Senador pelo Estado do
Amazonas que honra a representação aqui no Senado
Federal como líder do PSDB no Senado por esses oito
anos, quero dizer que, além de liderado seu, sou seu
amigo e tenho certeza absoluta que o povo do Amazonas saberá reconhecer o seu trabalho e o trará de
volta ao Senado Federal.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Flexa.
Srª Presidenta, encerro mesmo agora dizendo algumas poucas palavras sobre o Senador Flexa Ribeiro.
Primeiro, ele é o Senador do Pará e Senador honorário
do Amazonas pela sua vivência de Amazonense.
Assim como conheço o seu Estado e, se posso
falar a expressão militar, eu milito a vida do seu Estado, a crença religiosa que deságua naquele belo rio
do Amazonas de fé que é o Círio de Nazaré. Conheço a bela noite do Pará, as belezas naturais, conheço
Marajó que os brasileiros muito raramente podem ter
visitado. Eu conheço Salinas, Mosqueiro, conheço a
Transamazônica, conheço Santarém, conheço Belém
como se fosse uma cidade minha. Conheço as cidades
próximas de Parintins, Faro, Alenquer, todas elas.
V. Exª é uma ﬁgura que já trabalhou no Amazonas,
uma ﬁgura que já gerou empregos no Amazonas, uma
ﬁgura que já pagou impostos no Amazonas e que tem
um círculo de amizades que faz de V. Exª um amazonense mesmo, porque todos se referem a V. Exª como
o Flexa, como o Flexinha, enﬁm.
Fico muito honrado e não me surpreende o seu
apoio, como não me surpreende o apoio do Senador
José Nery, como não me surpreende uma unanimidade
que se constitui na Casa, que é uma unanimidade que
vem em cima de uma lógica, a lógica de se preservar
a ﬂoresta e de se dar oportunidade de sobrevivência
aos habitantes dessa região.
Portanto, muito obrigado a V. Exª, Srª Presidenta.
Amanhã, imagino que nós teremos toda a proteção de
Deus para termos quórum e podermos efetivar a votação em primeiro e segundo turnos, com interstícios
quebrados a esse requerimento que está aí assinado
por todos os Líderes nas mãos de V. Exª, nas mãos da
Presidência, para votarmos amanhã, impreterivelmente,
a prorrogação, aqui no Senado Federal, dos incentivos
ﬁscais da Zona Franca de Manaus, que caducariam,
Senadora Lúcia Vânia, em 2023 e que agora recebe
um alento até 2033, com enorme reﬂexo nos investimentos, enorme reﬂexo na produção, na produtividade, enorme reﬂexo no emprego e enorme reﬂexo na
tranquilidade dos investidores.
Portanto, repito: será uma obra de todos, uma
obra coletiva, uma obra do Senado e, depois de passar pela Câmara, uma obra do Brasil.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Arthur Virgílio, quero cumprimentar V. Exª, que sei vem
trabalhando há anos e anos em cima dessa PEC, que
vai se concretizar amanhã, incentivando a Zona Franca
de Manaus, eu diria quase que de forma deﬁnitiva, pelo
trabalho que V. Exª vem fazendo. E, ao mesmo tempo,
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cumprimento V. Exª porque V. Exª foi fundamental. Eu
falei aqui para a moçada que a gente agilizasse para
votar também amanhã a PEC da Juventude. Então,
meus cumprimentos. Parabéns pelo seu trabalho!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aliás,
Senador Paim, V. Exª, que é um querido amigo, foi a
primeira pessoa que me falou da PEC da Juventude.
Eu perguntei: “De que se trata?” Eu não sabia o teor.
V. Exª me disse: “Olha, não tem nada. Não tem nada.
Não tem custos maiores, mas garantias que devem ser
dadas. Tem propostas, sim, tem belas declarações de
isenção e, sobretudo, representa o anseio da juventude brasileira...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
há como se ﬁcar contra, enﬁm.”
E foi seguindo a orientação de V. Exª que eu fui
ao microfone uma, duas e, no terceiro microfone ali –
lembro-me como se fosse ontem, altas horas da noite
ou início de madrugada, uma sessão daquelas nossas,
de muita votação –, eu embarquei a primeira vez nessa
boa canoa da PEC da Juventude, por orientação de V.
Exª. E, a partir daí, engajei-me na luta, como costumo
fazer quando acredito na luta, e percebo que nós estamos dando duas oportunidades: uma é a juventude
ver anseios dela realizados; a segunda oportunidade,
muito importante, é o Congresso Nacional não virar
as costas para um segmento tão vital da vida brasileira. O Congresso não pode virar uma torre de marﬁm,
encastelado nele mesmo, de costas e virado para o
Brasil. Quando ele pode falar para o trabalhador, quando ele pode falar para a mulher, quando ele pode falar
para o deﬁciente físico, quando ele pode falar para a
juventude, ele não deve se omitir. E, desta vez, nós
não nos omitiremos.
Muito obrigado, portanto, a V. Exª pelo alerta que
me fez alguns meses atrás.
Srª Presidente, eu encerro. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Arthur Virgílio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, há acordo para pedido de inclusão, na pauta de
votações, do PLC nº 4, de 2005, que trata do controle
de natalidade de animais de rua. Então, pergunto se
está prevista sua inclusão na pauta de amanhã. Em
havendo esse acordo, se pode haver a sua inclusão
na pauta de amanhã.
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Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Nós vamos conferir e, em seguida, responderemos, Senador Suplicy.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, eu gostaria de uma conﬁrmação da Mesa
sobre a PEC dos jornalistas, se ela vai tramitar hoje e
amanhã, juntamente com a PEC da juventude e outras, que já foram aprovadas, prioritariamente, pelas
Lideranças e pelo Plenário do Senado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Tão logo se encerrem as inscrições para
discussão, nós teremos, na pauta... Está na pauta sua
solicitação, Senador Antonio Carlos Valadares, para
entrar em primeira sessão de discussão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A PEC dos jornalistas. A da juventude já
entrou em primeira....
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Já. Juventude também.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem revisão
da oradora.) – Srª Presidente, eu gostaria de registrar
a minha presença nas votações anteriores e que constasse em Ata uma vez que eu tive que me ausentar
para estar na Comissão de Orçamento.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sua presença...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Minha
presença...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com votos favoráveis?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – ... os votos
nas votações anteriores favoráveis.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Será registrada a sua presença com
voto favorável em ata.
Gostaria só de dizer ao Senador Arthur Virgílio,
que disse que, com a vontade de Deus, amanhã, com
certeza, votaremos matérias tão importantes como
essa da nossa Zona Franca de Manaus, da juventu-
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de e tantas outras. Com certeza, nós teremos vitórias
signiﬁcativas amanhã neste Parlamento.
Com a palavra o Senador Jefferson Praia, para
discussão da matéria.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, neste tempo que tenho, falar um pouco da Zona Franca de Manaus e do
quanto ela representa para o nosso Estado e para o
nosso País.
Desde quando cheguei aqui, percebi o quanto
as pessoas começam a entender sobre Zona França
de Manaus. Senador Paim, desde quando comecei a
representar o povo do meu Estado aqui, neste Senado, percebi que a questão relacionada à Zona Franca
é muito mais percebida do que era anteriormente; ela
é muito mais compreendida. Então, hoje acredito que
a Zona Franca não é mais a Zona Franca de Manaus,
mas, lá no Amazonas, na capital do Estado do Amazonas, em Manaus, ela é a Zona Franca do Brasil. Por que
razão ela é a Zona Franca do Brasil? Porque ela nos
proporciona, Senador Acir Gurgacz, nos dá condição de
termos um Estado, ou nos deu condições, na verdade,
nesses 43 anos – já que ela começou em 1967 – de
termos um Estado preservado e conservado.
Agora, como aconteceu isso? Será que lá em
1967 o modelo estabelecia isso? Não, o modelo Zona
Franca criado não estabeleceu isso lá atrás, em 1967.
Na verdade, o modelo Zona Franca é sustentado por
um tripé: o setor primário, o setor secundário e o setor
terciário. O setor terciário foi o modelo como o Brasil
passou a conhecer a Zona Franca de Manaus, no primeiro momento, através do comércio. O setor primário,
por sua vez, Senador Acir Gurgacz, não cresceu como
deveria, não chegou a se desenvolver. Na verdade,
ele se atroﬁou, e por essa razão, pelo atroﬁamento,
hoje temos um Estado preservado e conservado. O
setor secundário, por sua vez, foi paulatinamente se
fortalecendo e, hoje, é o grande sustentáculo daquele modelo.
Hoje, o modelo Zona Franca de Manaus tem um
setor secundário fortíssimo, com o Polo Industrial de
Manaus com mais de 500 empresas, que gera 100 mil
empregos diretos e, como para cada emprego direto
tem quatro indiretos, portanto, 400 mil empregos indiretos. Gera um volume de recursos, através da tributação
federal, fantástico, representa 60% dos recursos gerados na nossa região. Então, a contribuição do modelo
é muito boa, é signiﬁcativa, não só em relação à questão da preservação e conservação, mas aos recursos
gerados, à renda gerada, ao emprego gerado.
Neste momento em que analisamos a PEC do
Senador Arthur Virgílio, que vem em boa hora – es-
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tamos próximos a 2023, temos treze anos para 2023
–, algumas empresas começam a pensar em não se
direcionar para aquela região, para o nosso Estado,
em razão de quê? Em razão da proximidade do ﬁm
dos incentivos ﬁscais.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite, Senador Jefferson?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PSDB – AM) – Com
muito prazer, Senador Arthur Virgílio, só vou terminar
esse pensamento.
Veja bem, certamente teremos aqui, pela compreensão dos Senadores e Senadoras aqui presentes,
porque, como falei anteriormente, hoje há aquelas empresas lá em Manaus garantindo, na verdade, a preservação e a conservação ambiental. Isso não signiﬁca
dizer, Senador Paim, que nós não tenhamos que fazer
uma política de interiorização do desenvolvimento. Na
verdade, ela precisa avançar nesse campo, nós precisamos avançar nesse campo.
Então, mais 10 anos é fundamental para que possamos continuar atraindo investimentos. Esses 10 anos
são importantes. Serão importantes até porque, Senador Arthur Virgílio, V. Exª fez esse projeto e colocou-o
dentro de um contexto em que ele tem aceitação, em
que há possibilidade e, certamente, será aprovado.
Se fôssemos realmente colocar uma proposta
como nós gostaríamos, com muitos mais anos... Eu
conversei com o Senador Arthur Virgílio sobre isso.
Senador Paulo Paim, estou trabalhando um projeto
que vai garantir muitos anos mais para a Zona Franca.
Aliás, quero que, primeiro, seja aprovado o projeto do
Senador Arthur Virgílio. Por que não mais 40 anos? E
por que não termos uma maior abrangência?
Os incentivos são direcionados para uma área
de 10.000 km2. Na ideia que estou trabalhando, acredito que temos de ampliar essa área, e a ampliação
dessa área signiﬁca dizer que os incentivos devem
ser, na minha avaliação, direcionados também para
o que chamamos hoje de área metropolitana de Manaus. Eles devem atender os Municípios mais próximos de Manaus.
Portanto, eu já comecei a fazer esse trabalho, já
comecei a coletar as assinaturas no Plenário. Mas não
quero, em nenhum momento, interferir nesse processo.
Acho que a nós, neste momento, cabe votar essa proposta dos 10 anos, que vai ser fundamental para que
nós possamos ter aquele Estado, que é o nosso Estado
do Amazonas, certamente como o Estado mais verde
do Brasil e também o mais verde do Planeta.
Isso não signiﬁca dizer que nós não temos uma
grande tarefa pela frente. Temos uma tarefa muito
grande, no sentido de melhorarmos, cada vez mais,
a qualidade de vida do povo do nosso Estado. Temos
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desaﬁos enormes, na minha avaliação, de gerarmos
trabalho, emprego e renda no interior do Estado. São
desaﬁos enormes.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª coloca, neste momento, um projeto de grande relevância, por mais 10
anos, porque ele se encaixa no momento em que estamos trabalhando, mas percebe V. Exª também, na
conversa que tivemos diversas vezes, os desaﬁos que
teremos para gerar emprego no interior do Estado do
Amazonas.
Senador Paim, V. Exª, que está lá no outro extremo
do Brasil, mas acompanha bem a realidade do nosso
Estado por conversas que já tivemos anteriormente,
sabe que preservar e conservar não é fácil. Hoje, na
verdade, a realidade no interior do Estado do Amazonas
não é a do emprego acontecendo; são as diﬁculdades,
que é um preço que aquele povo paga por não mais
poder explorar a madeira, por não mais poder pescar
como pescava anteriormente. O povo do Estado do
Amazonas, agora, tem que cuidar daquela ﬂoresta.
Mas nós precisamos gerar emprego no interior.
Nós precisamos avançar com o desenvolvimento para
o interior, com empregos, com saúde, com educação,
com segurança, com políticas para os jovens.
Portanto, neste momento, faço aqui uma breve
análise sobre esse grande projeto pelo qual o nosso
País torna o Amazonas uma referência internacional.
O Brasil volta os olhos para o Estado do Amazonas,
que tem 98% de área preservada e conservada e, por
isso, contribui com a questão relacionada à nossa preocupação, que é amenizar os efeitos do aquecimento
global. Mas aquele povo precisa ser compensado. E a
aprovação desse projeto, que é de autoria do Senador
Arthur Virgílio, tem o nosso apoio, tem a nossa defesa,
por entendermos que, neste momento, é o projeto que
se encaixa bem, encaixa-se como uma luva: mais 10
anos são muito importantes para que nós possamos
nos fortalecer, cada vez mais, no sentido de termos
os empregos gerados no Polo Industrial de Manaus,
a renda sendo gerada, os tributos sendo gerados, e
nós possamos avançar na direção do interior do Estado do Amazonas.
Senador Arthur Virgílio, é com muito prazer que
ouço V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Jefferson Praia, eu vou repetir aqui, não sei se exatamente com as mesmas palavras, o que disse a respeito
de V. Exª quando V. Exª estreou nesta Casa e nessa
tribuna de onde fala para o País após aquele mais do
que infausto acontecimento, que foi o falecimento do
nosso inesquecível Senador Jefferson Péres. Eu tentei
passar para os que não o conheciam que V. Exª era,
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como é, um especialista em economia do Amazonas.
Primeiro, é economista...
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito obrigado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...Presidente
do Conselho Regional de Economia, já foi...
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – ...pelo
estímulo para continuarmos estudando aquele nosso
Estado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...especialista em economia da Amazônia. Eu me dedico a prestar
atenção ao seu discurso, sempre eles têm uma mensagem muito objetiva. V. Exª, durante um bom tempo,
fazia programa de televisão exatamente analisando os
percalços, as possibilidades, as soluções, os diagnósticos relativos ao modelo industrial...
(Interrupção do som.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...da Zona
Franca de Manaus, e, portanto, eu tenho muito respeito
quando V. Exª fala nesse assunto.
Segundo, V. Exª tem cumprido aqui um mandato
sério, respeitável.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito obrigado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu tenho
por V. Exª, eu já tinha uma amizade de família, uma
amizade pessoal grande, e passei a ter um grande
respeito. E obviamente que esse convívio estreitou a
nossa relação de amizade.
Portanto, eu faço esse registro porque V. Exª,
como poucos, pode aquilatar a importância para o nosso
Estado da prorrogação, pelos 10 anos que se revelaram possíveis até o presente, desta PEC, de que tive a
honra de ser o primeiro signatário. Eu acho que não é
obra minha, é obra coletiva, é obra do Senado inteiro,
senão ela seria apenas uma PEC. Para virar algo que
venha a ser promulgado pelo conjunto de Câmara e
Senado, é preciso que todos trabalhem. Essa história
de “é minha”, “não é minha”, isso não...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...é da sua
política, nem é da minha. Nós trabalhamos com objetivos nobres, enﬁm.
Mas, Sr. Senador, eu vejo que o Senador Tasso
Jereissati – isso tem a ver, Senador Mão Santa, com
o destaque de V. Exª – elaborou uma peça fantástica
de recriação, no seu relatório, da Sudene. Eu fui um
dos relatores do projeto que recriou a Sudam e confesso que me baseei muitíssimo no relatório do Senador Tasso Jereissati, porque era um estudo pronto,
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acabado e que, com algumas adequações, servia à
nova Sudam.
Onde esbarrou esse projeto de reconstrução de
Sudene e de Sudam?
Se o Presidente Fernando Henrique cometeu
um equívoco de, ao detectar a corrupção na Sudam,
extinguir o órgão - foi errado -, o Presidente Lula cometeu um outro equívoco: autorizou, estimulou – e aí
ele foi correto – a recriação dos órgãos, mas manteve
o horizonte dos incentivos ﬁscais estabelecidos, estagnados em 2013. Ora, com menos de oito, dez anos de
perspectiva para frente, ninguém investe nada. Então,
resultado: é como se não tivesse recriado.
Nós aqui tínhamos proposto até 2023 para acompanhar a Zona Franca de Manaus, ou a Lei de Informática, que ﬁcou em 2019. O Presidente Lula vai e
veta isso. Foi um equívoco, porque, no momento em
que ele retirou a perspectiva de o projeto amadurecer
e devolver ao empresário o dinheiro que investiu, simplesmente ninguém investe nada na área da Sudam e
na área da Sudene. Ou seja, veja, então, a importância
prática dando o exemplo de uma coisa que não deu
certo a partir de um projeto que deu certo, que é o da
Zona Franca de Manaus; a importância de se ter esse
horizonte para tranquilizar investidores, para tranquilizar
trabalhadores, para nós garantirmos o funcionamento
de um modelo...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...que, cada
vez mais, é o mais exitoso de que tenho conhecimento neste País quando se fala em desenvolvimento
regional, que é precisamente esse do Polo Industrial
de Manaus.
Antes falava com muito preconceito, enﬁm, e eu
achava engraçado porque se dava incentivo para o
que se precisava dar. Há pouco tempo atrás, indústria automobilística, votei a favor, não fui contra. Mas,
de repente, parecia um pecado se falar em incentivo
ﬁscal para a Zona Franca de Manaus.Hoje, eu duvido
que uma pessoa lúcida consiga escrever uma coluna,
dizendo que é impróprio o que estou propondo, a não
ser que não tenha nenhuma preocupação com ecologia, a não ser que seja completamente alienada essa
pessoa em relação à questão da segurança nacional,
a não ser que desconheça a relevância de se ter...Peço
mais um minuto a V. Exª, Sr. Presidente, e concluirei
mesmo. A não ser que se desconheça que incentivo
ﬁscal não foi uma coisa inventada por nós. Eu sempre
repito, não é novidade, que a França queria desenvolver
o seu sul, seu Midi, sua região do meio-dia: incentivo
ﬁscal; os Estados Unidos quiseram desenvolver a sua
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região subdesenvolvida, o Tennessee Valley: incentivo
ﬁscal; a Itália quis desenvolver a sua região sul, o seu
Mezzogiorno, o seu meio-dia: incentivo ﬁscal. Ou seja,
muitas vezes, nós nos olhávamos como se discriminados estivéssemos sendo, porque parecia, sim, que
éramos uma monstruosidade no País, que aquilo não
servia para nada, que era uma área de maquiagem.
Quanto mais não se vai lá, menos se entende o que de
bom se falava. Vão visitar uma Honda! Vão visitar uma
empresa de áudio e de vídeo de primeira linha, para ver
o que se investe de tecnologia real! Um Instituto Paulo
Feitoza! O que se faz ali de investimento em tecnologia, inclusive com certos softwares que assombram o
mundo, que ganham prêmios pelo mundo inteiro!
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Portanto, eu
queria parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e lhe
dizer que, amanhã, estaremos ﬁrmes. Nós, da Bancada do Amazonas, composta por V. Exª, pelo Senador
Alfredo e por mim, estaremos aqui ﬁrmes, mas, graças
a Deus, não solitários. Estaremos aqui acompanhados
do Senado inteiro. Quem estiver aqui estará conosco, porque há hoje – e esta é uma grande vitória dos
nossos mandatos – uma grande compreensão de que
é out, é por fora, é errado se ter preconceito contra a
Zona Franca de Manaus; e é in, é por dentro, é bonito,
é correto, é lúcido se compreender o papel que aquele
modelo de desenvolvimento faz pela nossa terra e pelo
nosso País, e até pelo clima mundial, preservando a
ﬂoresta amazônica, amazonense do jeito que faz – 98%
da ﬂoresta em pé. Muito obrigado, Senador, parabéns
pelo pronunciamento.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Arthur Virgílio.
Eu solicito ao Presidente Mão Santa que pudéssemos ainda conceder dois ou três minutos para ouvirmos o Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jefferson Praia, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. V. Exª, a exemplo do Senador Arthur Virgílio, e
tenho certeza de que é também a posição do Senador Alfredo Nascimento, está dando uma aula para o
Brasil, via TV Senado, da importância da Zona Franca
de Manaus, fortalecendo, assim, a Amazônia. Eu, que
não sou especialista na área, chego a dizer que os dois
projetos se completam. Por isso que, na minha fala ao
Senador Arthur Virgílio, eu cheguei a dizer que tem mais
é que ser de forma deﬁnitiva. E é esse o caminho que
o projeto dos senhores apresentam pela importância
do debate que estamos travando aqui agora. Eu tomo
a liberdade de dizer – e não tenho convicção mas vou
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dizer –: como ser contra, quando todos nós queremos
ZPEs nos Estados? É claro que não é igual, mas tem
uma origem, tem uma certa semelhança. Eu mesmo
apresentei três pedidos de ZPEs no Rio Grande do
Sul. Sabemos que esse é um processo natural de desenvolvimento. Por isso, quero cumprimentá-lo pela
iniciativa junto com o Senador Arthur Virgílio. E tomara
que esse processo se expanda cada vez mais, como
ocorreu nos Estados Unidos e em outros países. Esse
é o princípio que eu quero que haja também, no futuro, lá no meu Rio Grande. Parabéns a V. Exª! Votarei
amanhã com muita convicção, porque sei que é um
projeto sério, justo, que vai atender grande parte do
povo brasileiro e, por extensão, no futuro, todo o País.
Parabéns a V. Exª!
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Paim.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, eu gostaria de pedir um aparte a V.
Exª para ﬁnalizar.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – É com
muito prazer que ouço V. Exª, Senador Antonio Carlos
Valadares; em seguida, o Senador Magno Malta.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador Jefferson Praia, V. Exª e o Senador
Arthur Virgílio enfocam, com muita precisão, a importância para o Brasil da continuidade da Zona Franca
de Manaus. Ali, aquela região não apenas se industrializou, como concedeu a brasileiros de todos os Estados do nosso País a oportunidade de emprego, de
uma ocupação decente. Além disso, é uma vitória para
aquelas comunidades pobres, mais distantes de Manaus, que também se beneﬁciaram dos investimentos
efetivados na Zona Franca. Quer dizer, os recursos arrecadados ali com o desenvolvimento da Zona Franca
foram também importantes para o desenvolvimento de
toda aquela vasta região. Por isso, acho mais do que
justa a continuidade desse projeto, porque não se trata apenas de um projeto regional, mas de um projeto
que tem repercussão no Brasil e no exterior, porque
todo o mundo tem as vistas voltadas para a Amazônia. E a Amazônia tem de ter tratamento especial. Os
investimentos que forem para ali canalizados, naturalmente com a preocupação com o meio ambiente, com
a preservação da ﬂoresta, dos costumes e tradições
daquele povo, tudo isso que se aplica ali, é essencial
ao desenvolvimento do nosso País. E para afastar as
preocupações daqueles que, não sendo brasileiros,
pensam que aquela região é subdesenvolvida, que a
região é paupérrima, sem o mínimo contato com a população, onde só moram índios. Para muita gente, ainda
é assim nossa Amazônia. No entanto, hoje podemos

250

34294

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dizer que um dos polos de desenvolvimento que mais
orgulham nosso País é a Zona Franca de Manaus.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Antes de conceder o aparte ao nobre Senador
Magno Malta, registro que o Senador Arthur Virgílio
lembrou que nossa Bancada está sempre atenta às
questões relacionadas à Zona Franca. Eu estava aqui
neste momento me lembrando de grandes nomes que
tivemos no Senado: Senador Jefferson Péres, grande
defensor da Zona Franca de Manaus; Senador Gilberto
Mestrinho; Senador Bernardo Cabral, que não está aqui
conosco neste momento, mas representou bastante e
de forma relevante nosso Estado; e – é claro – o nobre
Senador que está aqui, Arthur Virgílio. V. Exª continua
sendo um dos grandes defensores do nosso modelo e
da nossa região; um dos gigantes na briga pela Zona
Franca de Manaus.
Não posso esquecer nosso querido João Pedro,
que estava um dia desses aqui conosco; e agora com
Alfredo Nascimento, que vem dando a sua contribuição, é um defensor daquele modelo e está muito preocupado com a interiorização do desenvolvimento no
nosso Estado.
Senador Magno Malta, eu ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Jefferson Praia, quero cumprimentá-lo pela disposição, da força, do conhecimento com que faz a defesa
do seu povo e dos interesses da sua terra. Gosto de
gente assim, porque é assim que sou. Eu quero fazer
um registro, Senador Jefferson Praia, de quando o Senador Jefferson Péres, de saudosa memória, estava
vivo ainda. Aqui do meu lado está o Senador Arthur
Virgílio, e me lembro que ele... Na minha terra, quando o cara está bravo, dizem que virou um siri na lata.
V. Exª já viu um siri dentro de uma lata?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Já vi.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Arthur
virou um siri na lata aqui quando tentaram criar outra
zona franca em outro Estado – não vale à pena fazer o
registro, até em respeito aos nossos irmãos dos outros
Estados, porque todo mundo tem seus interesses. Mas
há que se respeitar o equilíbrio da Federação. E o que
Arthur discutia não era exclusividade para o Estado
dele, era o equilíbrio da Federação. E, naquela hora,
gritava, gritava, gritava, e muita gente fez coro com
Arthur, muita gente fez coro com ele. Com o Senador
Arthur. Eu fui um daqueles que me sentei do lado da
cadeira dele para fazer coro e aparteava em todos os
momentos que podia, reforçando essa posição de Manaus. Até porque em Manaus, nós precisamos agradecer o povo que toma conta do nosso pulmão, da nossa
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ﬂoresta, que são vocês, que Deus deu oportunidade
de nascer naquela terra querida, onde se respira um
ar puro, onde tem gente tão querida, e abraçando os
queridos eu me reﬁro ao Apóstolo Renê Terra Nova,
que lhe tem tanto carinho, que lhe tem tanto respeito.
Aliás, para um homem público ter o carinho e o respeito de Renê Terra Nova é um grande passo. A sua
família, seus ﬁlhos o têm como sacerdote. V. Exª o
tem como amigo, e ele tem o maior respeito por V. Exª
como homem público. Abraçando-o, eu abraço todas
as pessoas daquela cidade, daquele Estado querido.
Não quero fazer comentários como o Senador Arthur
Virgílio fez, de questões técnicas colocadas por V. Exª
nem de questões técnicas colocadas por ele, até porque Arthur tem uma mente brilhante. Se você quiser
comentar o que Arthur comentou, você vai jogar conversa fora. Então, preﬁro dizer que V. Exª tinha tudo para
dar errado aqui no Senado porque V. Exª veio substituir
Jefferson Péres. V. Exª, naquele momento, só tinha o
nome mais ou menos parecido com o dele.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – É
verdade.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas V.
Exª surpreendeu o País, a nós e imagino que muita
gente em seu Estado, com seu desempenho aqui, a
capacidade de aglutinar amizade e ao se revelar um
defensor árduo dos interesses do seu Estado e dos interesses do Brasil. Por isso, cumprimento-o e abraço-o.
Leve o meu abraço ao apostolo Renê porque sei que
V. Exª vai encontrá-lo primeiro que eu, até porque V.
Exª tem a prática de passar o sábado inteiro com seus
ﬁlhos recebendo ministração. Receba o meu abraço,
a satisfação em aparteá-lo. O Estado da Amazônia
terá sempre o meu apoio, terá sempre a minha voz
em defesa do equilíbrio da Federação. É com esta
mesma determinação que defendemos os royalties
do petróleo, eu, o Senador Renato Casagrande e o
Senador Gerson Camata: defendendo o equilíbrio da
Federação. E o equilíbrio se dá quando você respeita
os interesses de cada Estado. V. Exª está de parabéns
pelo seu pronunciamento.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Magno Malta.
Sei que o nobre Presidente Mão Santa está na
Presidência, mas está doido para falar também um
pouco sobre Zona Franca, porque o povo do Amazonas gosta muito do Mão Santa. Chego no interior e
percebo isso.
Mas quero agradecer o aparte dos senhores e ﬁnalizo, agradecendo também o apoio que V. Exªs estão
dando a esse projeto, para que possamos ter mais dez
anos de incentivos para aquele que é um modelo de
sucesso, porque tem proporcionado boas condições
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ao nosso povo – é claro que precisamos melhorar
muito mais – e tem garantido uma preservação e uma
conservação invejáveis. O Amazonas hoje é o Estado
mais verde do Planeta. Certamente será um Estado
referência na nova economia, na economia verde. Referência por quê? Porque vai ter como missão, como
obrigação, manter a ﬂoresta em pé, mas também vai
ter que manter homens, mulheres e crianças em pé.
Vai ter que proporcionar emprego, vai ter que viabilizar trabalho e renda para que as pessoas possam ter
uma boa qualidade de vida. Portanto, nosso desaﬁo
lá no Amazonas vai ser este: preservar, conservar e
ter boa qualidade de vida. E, certamente, com a aprovação desses 10 anos, estaremos avançando muito
mais, em todos os desaﬁos, nessa direção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de destacar um pouco esse grande modelo que é
o da Zona Franca de Manaus.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia,
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) –
Continua a discussão da proposta do Senador Arthur
Virgílio, que “acrescenta artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (prorrogação dos benefícios para a Zona Franca de Manaus).”
Está inscrito Acir Gurgacz, que é lá de Rondônia,
mas também donatário da Amazônia.
Então, V. Exª, regimentalmente, tem dez minutos,
mas com a estima que tivemos com os dois anteriores
– todos passaram, não é?
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Muito bem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a história
da Zona Franca de Manaus está intimamente ligada à
história da conquista da Amazônia nas últimas décadas
do século passado, uma batalha em favor da qual eu,
como integrante do povo de Rondônia, batalhei junto. O
esforço foi basicamente o mesmo, seguindo o lema do
Governo Federal nos anos 70, de integrar a Amazônia,
para não entregá-la aos interesses estrangeiros.
Atualmente, a Zona Franca de Manaus abriga
mais de 600 empresas que colaboram, mesmo com
todas as isenções de impostos que recebem, grandiosamente com a Região Norte, com a região amazônica. Ela garante, como citou o nobre Senador Arthur
Virgílio, mais de 400 mil empregos diretos e indiretos
na cidade de Manaus. Os Polos Industrial e Comercial
de Manaus também contribuem grandemente com o
faturamento de suas empresas, que, mesmo durante
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a crise que começou em outubro de 2008, faturaram
cerca de US$24 bilhões daquela data até hoje.
Essa pujança na economia de Manaus é muito
salutar para toda a região amazônica. Orgulha-me muito
ver na capital do Amazonas, em Manaus, produtos de
Rondônia nas gôndolas dos supermercados. São os
grãos, os hortifrutigranjeiros, produtos que Manaus já
não precisa mandar buscar em São Paulo ou no sul,
pois os adquire em Rondônia, seu vizinho, Senador
Jefferson. Isso gera um número ainda maior de empregos em toda a região, principalmente no Estado
de Rondônia.
Também não há como falar da Zona Franca, do
Polo Industrial de Manaus, sem citar a importância desse núcleo produtivo de tecnologia para a manutenção
da ﬂoresta em pé. Ao trazer uma ﬁlosoﬁa de industrialização de ponta para uma região tradicionalmente
extrativista, o Governo Federal ajudou a sedimentar
uma nova visão empresarial na Amazônia, que só tem
trazido bons resultados.
Eu vejo, Sr. Presidente, que a expansão do prazo
da Zona Franca de Manaus de 2023 para mais uma
década de funcionamento é uma ação estratégica para
o Brasil. Vejo a possibilidade de uma integração ainda
maior com os Estados vizinhos, principalmente com
Rondônia, ou seja, não há como dizer que os custos
de transporte da produção no Polo Industrial de Manaus são onerados com a distância para os grandes
centros consumidores, pois estes se deslocaram e
estão se deslocando ainda mais hoje em dia. Os consumidores da Zona Franca de Manaus hoje estão ao
lado do Amazonas, com a expansão de Porto Velho
e de toda Rondônia, por exemplo, com as obras das
usinas do Rio Madeira.
Cabe destacar também que o mercado consumidor da Zona Franca de Manaus não está apenas
dentro do Brasil. De janeiro a maio deste ano, o Polo
Industrial comercializou mais de US$450 milhões com
negócios de mais de 20 países e já chegou a exportar
em um ano mais de US$2 bilhões.
A grande importância de clarearmos as regras da
Zona Franca de Manaus é, principalmente, para que
as empresas, as indústrias não se sintam inseguras,
mas, com regras claras, possam continuar investindo
na Amazônia. Aﬁnal de contas, a instabilidade de leis,
ameaças ou sentimento de que possa haver quebra
de contrato por parte de governos, sejam eles federal,
estaduais e até municipais, acaba com qualquer segmento da economia.
Senhoras e senhores, é por isso, e por muito
mais, que eu considero, realmente, bastante oportuna
essa avaliação da extensão do prazo de vigor da Zona
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Franca de Manaus, concordando plenamente com a
ampliação para mais uma década.
Portanto, quero dizer ao Senador Jefferson Praia,
ao Senador Arthur Virgílio e ao Senador Alfredo Nascimento que o sucesso da Zona Franca de Manaus é o
sucesso também de toda a região amazônica, principalmente do meu Estado, Rondônia, que é um Estado
que não tem muitas indústrias, mas tem a produção
agrícola, e é disso, exatamente, que precisa a região
amazônica, o Estado do Amazonas e, essencialmente,
a cidade de Manaus.
Portanto desejo sucesso, amanhã, nessa votação.
Estaremos juntos aqui, todo o PDT, fortalecido, para
que nós possamos dar à região amazônica, ao Brasil
esse avanço, essa continuidade de crescimento, de
desenvolvimento e, principalmente, de investimento
dos empresários para que eles possam ter essa segurança de continuar investindo no Polo Industrial,
no comércio e na prestação de serviço na cidade de
Manaus também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) –
Ainda está inscrito o Senador Magno Malta, que vai
discutir o trabalho do Arthur Virgílio, que acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogação do benéﬁco para a Zona Franca
de Manaus.
Senador Magno Malta, V. Exº está inscrito aqui
para discutir a matéria.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do
microfone.) – Vou discutir e depois vou falar de outro
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) –
Não, não. V. Exª vai baixar, além do Divino Espírito
Santo, que está lá representado, o espírito santo da
santa Dadá. Então V. Exª vai me ajudar aqui a ser obediente ao regulamento. Dez minutos, e essa é a nota
que quero dar a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço, Sr.
Presidente, reaﬁrmando que, na tribuna, sou aluno de
V Exª; sou obediente ao tempo ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) –
Não, é porque ...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sou
mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) – ...
a Senadora Rosalba Ciarlini tem aqui outro projeto de
grande interesse.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não,
mas ela já está com pose de Governadora.

JULHO 2010

Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) – E
ela tem o tempo contado aqui porque ela vai já, já ser
Governadora do Estado. Então, ela tem ...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
ela não está sorrindo. Ela está sendo ﬁlmada. É melhor
a senhora sorrir, Senadora Rosalba,
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª ainda vai voltar. Vai ter oito anos. A Rosalba tem
que resolver a lei dela logo. Quero a compreensão.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – O Mão Santa
é ótimo, não é, Senador Jefferson Praia? (Pausa.)
Mas a Senadora Rosalba é uma pessoa querida.
Conheço Rosalba de fama. Tenho um amigo, amigo comum nosso, o Elias Júnior, marido da querida Dércia.
Cantam bem. A dupla canta bem. Ele é empresário em
Mossoró, irmão do nosso querido Addison.
Com o Addison aconteceu uma coisa interessante. Ouviu, Rosalba? O Addison é seu eleitor. Eles estavam fazendo aqueles viveiros lá para criar camarão
e resolveram não fazer mais. Um cara quis comprar
um pedacinho. Ele não vendia tudo. Ele vendeu só um
pedacinho para o cara, e o pedacinho que ele vendeu
foi exatamente o que tinha petróleo. Não sei se ele é
azarado ou se o cara é que é muito “sortento”, como
se diz lá na Bahia, não é? Mas “em tudo daí graças”,
como Bíblia diz. Não é, Senador Mão Santa? Então,
o Addison não ﬁcou muito chateado, não, até porque
o cerimonial dele, o Premium, uma casa bacana de
casamento, de eventos que tem na Capital.
Espero que a senhora comemora a sua vitória
lá, com o Addison.
Eu a conheço desde lá, da gestão de Prefeita
dela, das boas gestões de Prefeita, que ﬁzeram essa
referência boa dela no Rio Grande do Norte e que a
trouxe para esta Casa, onde ela tem sido uma grande Senadora. Ela tem a admiração e o respeito de
todos nós.
Senador Jefferson Praia, eu, mais uma vez, o
cumprimento pelo pronunciamento. Reitero ao povo
de Manaus que conte comigo sempre como aliado,
em qualquer situação, na alegria ou na dor. Se for para
pegar pedóﬁlo, eu vou; se for para defender a Zona
Franca, eu vou. Eu ainda não tive a oportunidade de
ir lá em um momento tranqüilo ainda, mas certamente irei. E registro mais uma vez a minha amizade com
esse homem de Deus abençoado Renê Terra Nova,
por quem tenho o maior respeito.
Registro a presença nesta Casa de Valadares
Júnior. Ele é ﬁlho de Valadares. Na Bahia tudo que é
menino que tem o nome do pai é Júnior. Mas esse é
Valadares Filho, e fez certo, porque todo Júnior perde
o nome. Fica só Júnior. Então, ele fez Valadares Filho
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para ele continuar Valadares, para dar continuidade
a Valadares.
Vocês não tem diﬁculdade para entrar nos Estados Unidos? Pergunto porque o pessoal de Governador Valadares tem essa diﬁculdade.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Eu tive diﬁculdade uma vez – e ﬁquei muito
tempo na Alfândega – em Cuba, porque havia um revolucionário, alguém contra Fidel, que tinha o sobrenome Valadares.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele
queria ser mais revolucionário que Fidel.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Pegaram o meu passaporte e ﬁcaram telefonando
várias vezes, perguntando quem era esse Valadares.
E eu dizia que era Senador por Sergipe e que estava
em visita oﬁcial.
Só depois de muito tempo é que eles constataram que era verdadeira a minha informação e que a
minha visita era oﬁcial.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
sei qual foi a última informação: “solte porque é amigo do Deda!”
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Isso deve ter valido também. Sem dúvida alguma. Ele deve ter prestígio lá em Cuba.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Tem
prestígio também lá em Sergipe e no Brasil inteiro. Eu
fui Deputado Federal com o Deda. O maior orador que
já ouvi e a quem presto atenção, que chama a minha
atenção, é o Marcelo Deda, essa ﬁgura por quem tenho muito carinho, muito respeito.
Aliás, quando eu conheci Sergipe, eu estudava
com o Auríbio e o Pastor Figueiredo, em Recife, e o Governador era você; V. Exª. Que intimidade! Nunca nem
almocei na sua casa, mas depois que eu almoçar, eu
chamo “você”. E eles falavam muito bem. Então, desde
aquela época, eu passei a acompanhar a sua vida pública, Senador Valadares, a sua caminhada. E, quando
vim ser Deputado Federal, V. Exª já estava nesta Casa.
Depois tornar-me seu colega, sem dúvida alguma, é
um prazer e um privilégio muito grande. Também o é
ver seu ﬁlho que segue os seus passos.
O seu pai não é exemplo para ninguém, nem para
você, porque os maus é que servem de exemplo; os
bons servem é para serem copiados. E se você copiar
o seu pai, sem dúvida alguma, você irá melhor do que
já andou até agora.
Eu faço o registro, Sr. Presidente, do caso do
Prefeito Sebastião Rocha. Aliás, eu vi em uma revista
hoje que ele é o Prefeito mais rico do Piauí, o Prefeito
mais rico do Piauí. O Prefeito Sebastião Rocha, pedóﬁlo, investigado por nós, na CPI. Foi esse, Senador
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Paim, que estava abusando da ﬁlha do Presidente da
Câmara, uma criança de oito anos, com leucemia, fazendo quimioterapia.
Eu queria agora, encarecidamente, em nome da
família do Brasil, pedir até em nome de Deus ao Desembargador Joaquim Santana – e tenho a informação de que é um homem de bem, de muito denodo,
de muita índole e de muita coragem. Eu quero dizer
ao Desembargador Joaquim Santana que determinei
hoje à assessoria da CPI da Pedoﬁlia que oﬁciasse
a ele colocando à disposição o que nós temos aqui.
Porque o Ministério Público já denunciou esse cidadão, que é abusador de criança. E é preciso que o desembargador sentencie esse cidadão. Tenho certeza
de que o desembargador, por ser pai de família, aliás,
muito mais do que isso, por ser um cidadão honrado
de quem tenho as melhores informações, tem alma.
Pedóﬁlo é desalmado e quem esconde essa gente é
muito pior do que eles.
E aí, Senador Mão Santa, eu faço essa conclamação e vou oﬁciar para que o Desembargador Joaquim
Santana emita a sentença desse cidadão. Inocente ele
não é. Se existe um crime nojento na face da terra, é o
crime de abuso. Todo crime é nocivo, nojento e inaceitável. Mas o crime de abuso e abuso de uma criança de
8 anos de idade?!?! Com essa criança ele foi revelado;
pedóﬁlo não é pedóﬁlo de uma criança. Uma criança
fazendo quimioterapia. A criança com leucemia, ﬁlha
do melhor amigo dele, o Gutão, Presidente da Câmara
de Vereadores de Corrente.
Senador Mão Santa, V. Exª que é do Piauí, V. Exª
que foi Governador, foi uma das pessoas que me deu
informação sobre o Desembargador Joaquim Santana,
dizendo ser ele um homem de bem, de família. E eu me
dirijo a um homem de bem. Outras informações recebi
do procedimento dele. E, amanhã, eu estou informando a ele, meu nobre Senador, do PSC, Partido Cristão.
Aliás, eu ouvi a música que o Sóstenes fez para você.
Foi de uma inspiração tremenda e traduz toda a verdade da sua história ali, da perseguição que sofreu, infelizmente de um mandato tomado à mão grande, à luz
do dia. Mas Deus, na sua vontade permissiva, permitiu
que isso acontecesse, porque nada acontece sem que
tenha a autorização do Senhor, diz a Bíblia. Não cai um
ﬁo de cabelo da nossa cabeça. Assim, Deus permitiu
que V. Exª viesse para esta Casa e se tornasse esse
referencial bom que V. Exª é, utilizando-se da tribuna
desta Casa, chamando a atenção do Brasil, apresentando questões importantes para o debate.
Se V. Exª tivesse lutado só a luta dos aposentados
aqui, já teria valido a pena a sua vinda aqui. Suas vigílias com o Senador Paim, que está ainda ali conosco,
sentado, o patrono de toda essa briga, o soldado do
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salário mínimo, o soldado das minorias, dos negros,
dos portadores de deﬁciência, todas as lutas que encampou. Homens de direitos humanos, como V. Exª
e ele, têm-me dado apoio irrestrito. Eu preciso contar
isso para o Brasil, para o Piauí, para o Rio Grande do
Sul. Se a CPI da Pedoﬁlia tem respondido ao País, os
louros de tudo isso são nossos. Não é o Senador Magno Malta. São os funcionários desta Casa, os técnicos.
São os promotores do Ministério Público, Polícia Federal e os Senadores, que acreditaram nesse monstro
e, no primeiro momento quando eu chamei a atenção,
vieram ao nosso encontro.
O Senador Paim é parte, porque é membro da
CPI e tem acompanhado de perto. E V. Exª, que, em
nenhum momento, se furtou. Todas as vezes que a CPI
precisou renovar o seu prazo, V. Exª levantava a mão e
dizia: “presente”. Como um menino em sala de aula.
Eu precisava fazer esse registro para o Rio Grande
do Sul, para o Brasil. Eu tenho certeza que, se minha
mãe estivesse viva, transferiria o título – era aposentada e morreu ganhando meio-salário mínimo – para o
Rio Grande do Sul, para votar no Paim. O meu pai também. Assim como os meus parentes simples, pobres,
do interior da Bahia lhe cortejam, Senador Mão Santa,
lá no interior da Bahia, porque veem pela parabólica,
certamente a minha mãe, Dona Dadá, teria o mesmo
procedimento de carinho e de atenção a V. Exª.
Quando o meu irmão Zózimo teve a vida ceifada
por diabete muito alta no Piauí – aos 45 anos de idade, teve morte cerebral – V. Exª deu toda atenção ao
meu irmão, a mim, a minha família. Os dias que nós
passamos lá entre o hospital e o hotel; hospital e hotel;
hospital e hotel. Saímos de lá tristes porque deixamos
o corpo dele enterrado, mas ele deixou duas joias preciosas no Piauí: o Dieguinho e a Jaine. Além de uma
esposa enlutada, uma mulher de bem, a Geraldina,
que lhe tem muita gratidão por sua sensibilidade em
um momento difícil da minha família.
Perdi dois irmãos: um, abaixo de mim, teve a vida
ceifada por diabetes.
E faço referências ao Senador Paim e a V. Exª,
homens que têm justiﬁcado o mandato que receberam
do povo dos seus respectivos Estados.
Eu quero ir ao Rio Grande do Sul – ouviu Senador Paim? – porque quero falar isso pessoalmente ao
Rio Grande do Sul. E eu quero ir ao Piauí
Eu quero ir ao Piauí, porque quero falar isso pessoalmente. Eu me preparei para fazer uma visita ao
Dr. Joaquim Santana – se precisar, irei ao tribunal –, e
estou enviando a ele um ofício amanhã, porque penso
que esse desembargador dará um grande presente à
sociedade do Estado do Piauí. O Judiciário dará uma
lição para o Brasil, porque o Ministério Público fez a
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sua parte, fazendo a denúncia, a partir de um inquérito e a investigação da CPI. Esse cidadão pedóﬁlo,
o Prefeito de Sebastião Rocha – meus sentimentos
ao povo de Sebastião Rocha, que não merece ter um
comandante-em-chefe que abusa de crianças. É preciso que haja punibilidade, para que essa gente possa entender que os dias da impunidade da violência
contra a criança acabaram.
Registro, Senador Paim, com muita alegria, que
uma cooperativa leiteira do sul do Estado do Espírito
Santo, chamada Selita – e convido V. Exª para ir ao
meu gabinete, tomar um iogurte da Selita –, que tem
produtos maravilhosos, tomou uma decisão. A partir de
agora, todos os produtos da Selita virão com a seguinte frase, que eu sugeri, Senador Mão Santa: “Criança
nasceu para ser amada, e não para ser abusada. Pedoﬁlia é crime. Denuncie”. Eu cumprimento, com muito
carinho, a Selita, os seus diretores, os seus cooperados, por essa decisão em favor da família.
Tem a palavra V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, algo muito breve. Quero só cumprimentar
o brilhante trabalho de V. Exª como Senador da República, que atua em defesa do povo brasileiro. Na CPI da
Pedoﬁlia, V. Exª está fazendo um trabalho magníﬁco.
Ninguém tem dúvida quanto a isso. E a repercussão é
nacional. Muitas vezes, falaram em encerrar a CPI. V.
Exª, com uma paciência de Jó, eu diria, conversou com
cada Senador, e todos assinaram, todos que perceberam a dinâmica, a força com que V. Exª age em defesa
das crianças do nosso País. E V. Exª é um daqueles
homens que não se intimidam. Eu percebi agora. V. Exª
vem aqui dar o nome dos pedóﬁlos. Nem todos tem
a coragem que V. Exª tem de enfrentar esse debate,
esse combate em defesa da nossa gente. Eu quero
dizer que terei muito orgulho se V. Exª puder estar no
Rio Grande do Sul, sei que existe uma possibilidade
de na sexta-feira V. Exª estar lá. Eu estarei torcendo.
E pode saber também que este humilde Senador, se
for convocado, estará no Espírito Santo ao lado de V.
Exª. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou Senador
ao seu lado, sou seu amigo e defendemos as mesmas
causas. Parabéns a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado, Senador Paim, pelo seu aparte.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Magno Malta, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Recebo com muita emoção até, porque quando alguém que
é referência como V. Exª, pelo que pratica, pelo que
atua, pelo que faz, a gente não está recebendo elogio.
Agradeço muito a V. Exª a deferência comigo.
Senador Jefferson Praia.
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O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obrigado, Senador Magno Malta. Quero muito rapidamente destacar a presença do nosso ilustre Deputado do
Amazonas, Átila Lins, como também dos Deputados
que têm como uma das lutas principais da sua vida a
luta pela Zona Franca de Manaus. Hoje também esteve
aqui conosco o Deputado Praciano, que está atento a
essa decisão que tomaremos aqui no Senado em favor
da Zona Franca. Mas o meu aparte, Senador, é para
falar rapidamente do trabalho que V. Exª faz. V. Exª é
um gigante aqui neste Senado, porque diﬁcilmente se
vai encontrar um homem da qualidade, da coragem,
da competência de V. Exª para fazer esse trabalho em
prol das crianças do nosso País, combatendo a pedoﬁlia. Então, para mim esse é um trabalho fantástico, um
trabalho de referência. Fico orgulhoso de fazer parte de
um Senado que tem uma pessoa como V. Exª, que faz
um trabalho grandioso. E sei que esse trabalho é feito
por uma questão muito mais de como V. Exª percebe
o mundo e age em prol dos seres humanos. V. Exª é
um homem de Deus e não está fazendo isso, em nenhum momento, para ser maior do que ninguém, mas
faz porque percebe que essa é uma missão sua, é um
trabalho importante para o País. Certamente o nome
de V. Exª estará na história deste Senado, compondo
o rol dos grandes homens desta Casa, pela luta que
V. Exª desempenha e faz em prol das crianças, adolescentes e jovens do nosso País, combatendo a pedoﬁlia. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço a V. Exª pelas palavras elogiosas. Vindo de V.
Exª, pai de família exemplar que é, ﬁco muito feliz por
isso. Agradeço e quero dizer que enriquece minha estada na tribuna, me incentiva e me anima a continuar
o aparte de V. Exª.
Faço dois agradecimentos, Sr. Presidente.
Na semana passada, recebi uma comenda, Senador Raupp, na Câmara Municipal de Cachoeiro,
onde comecei minha vida. Sou um eterno Vereador e
quero agradecer à Câmara, aos Vereadores, ao Presidente e a toda a sociedade pelo carinho e por me
terem dado a oportunidade de começar minha vida
pública ali. Vim do Nordeste e recebi essa comenda
lá. Agradeço à Câmara de Piúma, Município dirigido
pelo Professor Ricardo, que é um Prefeito exemplar,
uma Câmara exemplar, pelo carinho também dedicado
a mim, pelo padre da cidade, meu amigo, por quem
tenho o maior carinho e respeito pelo trabalho que
faz. Pela comenda que recebi dessa Câmara e que
foi muito importante para minha vida e me deu ânimo
para poder caminhar.
Registro, Sr. Presidente, que, na segunda-feira,
tivemos um evento em Cariacica chamado “Todos
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contra a pedoﬁlia” e, na terça-feira, em Guaçuí, “Todos contra a pedoﬁlia”. Estava comigo lá o Senador
Renato Casagrande, o Prefeito Helder Salomão, da
cidade de Cariacica.
V. Exªs sabem que o Jacaré, lutador de MMA,
um dos campeões mundiais e que é orgulho de sua
terra, é de Cariacica, do Bairro de Itaenga. O Jacaré
vai disputar o cinturão agora em agosto e vai voltar
para construir a casa da mãe. Recebi isso com muita
emoção.
E nós tínhamos 30 mil pessoas naquele show, na
segunda feira. E agradeço meus amigos Gian e Giovani, os meninos do KLB, envolvidos nessa causa, a
Cristina Mel, a Gil, ex-Banda Beijo, que hoje está na
Vixe Mainha, a Gilmelândia, querida amiga; Karla Malta, minha ﬁlha, que estava lá no show, a minha banda
também estava, 30 mil pessoas, numa segunda feira,
e umas 30 mil pessoas na terça feira, no Município de
Guaçuí, com a população inteira na rua, noite de frio,
levando a sua revolta, a sua insatisfação contra esse
crime, e levando solidariedade às crianças e fazendo
uma grande corrente de prevenção.
Quero agradecer ao Prefeito Vagner pelo carinho, aos Vereadores, e abraço a Família Coser, uma
família querida de Guaçuí, Senador Mão Santa, que
tinha uma mãe igual a Dadá, igual a sua mãe: aquela mãezona de todos. Ela era a segurança de todos,
o porto seguro de todos, a palavra de orientação de
todos, a calmaria de todos, e a Família Coser perdeu
a matriarca. E eu os abraço com muito carinho, as ﬁlhas, os ﬁlhos, os netos, os genros, uma família enorme
de pessoas por quem tenho muito carinho; abraço o
Vagner, o Molan, a minha amiga Eliana, todo mundo
daquela cidade.
E, agora, ﬁnalizo mesmo, Sr. Presidente, dizendo que na quinta-feira começa a festa do Município
de Mimoso. No Município de Mimoso, o Prefeito Jiló
é meu amigo, faz uma grande administração. Mando
um abraço para o Jiló.
E vou citar o nome de alguns amigos aqui: o
Sérgio Luis da Silva, o Serginho; o Cláudio Gonçalves, o Claudinho da Farmacinha; o José Jardel, meu
amigo Jardel, Jardelzão; o Fabiano Garcioni; o Elcio
Abreu Gomes, que é o Presidente da Câmara hoje, o
Elcinho, um grande abraço, o Elcinho é até candidato
a Deputado; o Carlos Alberto, que é o Beto de São
Pedro; o Newton Coimbra de Rezende, que é o Tinga;
o Gê, e o Marcos Vasconcelos Lopes, o Lopinho, que
são amigos meus que fazem aquela Câmara, onde a
Flávia Cysne, essa grande amiga querida, que é Subsecretária de Turismo no Espírito Santo e foi Prefeita
daquela cidade, fez um mandato bonito demais.
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Eles vão comemorar, a partir de quinta-feira até
domingo, a festa do Município de Mimoso, um Município do sul do Estado, onde nasceu o ator Stênio Garcia, que é de Mimoso do Sul. O sul do Estado é uma
terra de artistas. Cachoeiro é terra de Roberto Carlos,
de Rubem Braga, é terra de Darlene Glória, Calçado.
Então, é uma terra de artistas.
Eu encerro agradecendo, Sr. Presidente, porque
ontem todos ﬁzemos registro de candidatura e V. Exª
também. Desejo boa sorte a V. Exª e a todos, mas ontem, quero agradecer ao norte do Estado do Espírito
Santo, que me deu como suplente o ex-conselheiro
Enivaldo dos Anjos. Fui Deputado com ele, Prefeito de
uma cidade queridíssima, que é Barra de São Francisco, tão bem dirigida pelo Prefeito Waldeles, um líder
da região, por quem tenho o maior respeito, e o meu
Estado tem respeito por esse cidadão que se dispôs
a ser suplente meu.
Agradeço ao norte, agradeço ao carinho das pessoas ontem com a gente, agradeço a minha família,
agradeço a V. Exª pela paciência comigo, mas essa é
uma característica de um franciscano como V. Exª. E
V. Exª aprendeu com...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a minha mãe, santa mãe, Jeanete, Terceira Franciscana, que está com Dadá.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu li
algumas coisas escritas pela sua mãe. Vale a pena ler
algumas coisas que ela deixou escritas. Aliás, penso
que há uma crônica dela, que é sempre recitada pelo
João Cláudio Moreno, que V. Exª deveria mandar aos
Senadores, imprimir e mandar. É tremendo aquilo. Sua
mãe escreveu o que Salomão não teve capacidade para
escrever. Ela escreveu, falando da vida, falando da essência da vida; do que vale e não vale, as riquezas; do
que vale colocar sua vida a serviço, gastar suas energias, seus dias; aquilo que é passageiro, que é fugaz.
Ela só faltou dizer uma frase de Dadá, no ﬁnal. Dadá,
que era analfabeta proﬁssional, dizia que a única coisa que a vida vale – e acho que, se estivesse viva e a
tivesse conhecido, as duas teriam escrito muita coisa
juntas –, dizia que a vida só tem um valor: quando você
investe sua vida na vida dos outros. Porque – dizia ela
–, quando o homem morre, o corpo não presta nem
para fazer sabão. De que vale a altivez? De que vale a
arrogância? Salomão escreveu que a arrogância precede a ruína. Os arrogantes estão pisando no limiar da
ruína. De que vale pisar nos outros? De que vale achar
que é melhor que os outros? De que vale a vaidade?
Nada! Nada! Nada! De que vale o dinheiro? Porque
dinheiro pode comprar um plano de saúde, mas não
compra saúde. Dinheiro compra um caixão para você.
Ele o leva até a porta do cemitério, mas não compra a
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salvação para você. Então, de que vale? Versa por aí
essa crônica que o João Cláudio decorou e que, em
todo evento dele, ele cita.
Eu concluiria com a palavra de Dadá – se tivesse
tido a possibilidade de escrever com a sua santa mãe
– de que a gente precisa ser humilde demais.
Dizia: “Meu ‘ﬁo’ [falava pra mim], quanto mais alto
Deus te levar, menor ‘ocê’ ﬁca.” Estava falando de humildade, né? Falava: “A vida é um corredor. De metro
em metro tem uma porta e, no ﬁnal, é uma parede.
Deixa tudo aberto que ‘ocê’ vai ter de voltar. Se ‘ocê’
fechar, ‘ocê’ não volta.”
De que adianta ser arrogante? Porque “quando
morre, o corpo não presta nem para fazer sabão!”, falava mãe. Não é? Não presta nem para fazer sabão!
Então, Senador Mão Santa, homenageando sua
mãe, eu homenageio V. Exª, eu homenageio a sua
relação com os mais simples, com os mais pobres. V.
Exª de fato acertou, indo para o PSC. Acertou. Acertou,
porque tem toda uma ﬁlosoﬁa embasada no Cristianismo e, se nós colocarmos 5% do Cristianismo em
prática, certamente nós estaremos indo muito bem
na sociedade.
Obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com os nossos cumprimentos e do seu Cachoeiro
de Itapemirim, eu quero lembrar um dos melhores
cirurgiões que eu conheci: Franklin Novaes. Fizemos
residência juntos, pós-graduados, residência médica no Hospital dos Servidores do Estado – Ipase. Dr.
Franklin Novaes.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, indago V. Exª se ainda há algum orador para
falar; se não, eu gostaria de falar uns três minutinhos,
só para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós estamos na Ordem do Dia. E nós temos de cumprir a Bandeira ali: Ordem e Progresso.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Após a
Ordem do Dia, então, eu me inscrevo como Líder, para
falar três minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas é volumosa a Ordem do Dia aqui.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito
bem, eu aguardo!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para o prosseguimento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E,
agora, com muita satisfação, eu vou ler aqui:
OFÍCIO Nº 1, DE 2010
Senado Federal. Brasília, 06 de julho de 2010.
A Sua Excelência, Sr. Presidente do Senado da
República.
Brasília, Distrito Federal.
Assunto: registro de candidatura à Presidência
da República.
Exmº Sr. Presidente do Senado Federal, comunico a V. Exª, para todos os efeitos previstos no Regimento Interno do Senado Federal, que, no dia 2 de
julho, foi protocolado o registro de minha candidatura
à Presidência da República, pelo Partido Verde, junto
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Informo, ainda, que todos os documentos comprobatórios do registro estão anexados a este ofício.
Atenciosamente, Senadora Marina Silva.
Está aqui a certidão, assinada por Marco Aurélio,
secretário judiciário.
São os seguintes o ofício e a certidão:
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Ofício nº 1/GSM/2010
Brasília, 6 de julho de 2010
A Sua Excelência
O Senhor Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
CEP 70165-920 – Brasília, – DF
Assunto: Registro de candidatura à presidência da
República
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
1. Comunico a Vossa Excelência, para todos os
efeitos previstos no Regimento Interno do Senado
Federal, que no dia 2 de julho foi protocolada o registro de minha candidatura à presidência da República
pelo Partido Verde junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
2. Informo ainda que todos os documentos comprobatórios do registro estão anexados a este ofício.
Atenciosamente, – Senadora Marina Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vai à publicação o documento desta extraordinária
candidata à Presidência da República, a Senadora
Marina Silva.
Eu, especialmente emocionado, leio o documento, porque eu recebi um presente dela, um livro, O
Dom da Graça, mostrando o aspecto religioso e a fé
de Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2008
Agora nós temos a terceira sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008.
Na sessão anterior, ocorreu a segunda sessão
de discussão.
Passa-se à terceira sessão.
Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008.
Terceira sessão de discussão em primeiro turno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta
o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor
sobre a exigência do diploma de curso superior
de comunicação social, habilitação jornalismo,
para o exercício da proﬁssão de jornalista.
Parecer sob o número 2.414, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Inácio Arruda. Favorável, nos termos da Emenda nº 1 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, substituto que oferece.
Em discussão a Proposta e a Emenda.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares – quis Deus, acompanhado do seu ﬁlho, Deputado
Federal. Eu abro a Bíblia, a Sagrada Escritura, que diz:
“Árvore boa dá bons frutos”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Agradeço a
V. Exª, Presidente.
Deixarei para a sessão de amanhã a discussão desta matéria, tão importante para a qualidade do jornalismo
brasileiro e para a conquista dos direitos que são assegurados já na nossa Constituição a todos os trabalhadores,
inclusive os da imprensa. Portanto, eu adio a minha palavra para a sessão de amanhã, a ﬁm de não interromper o
trabalho ediﬁcante que V. Exª está fazendo neste momento
para acelerar os trabalhos do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) – Como
Presidente, tenho que esclarecer ao Brasil todo, não a
Sergipe ou Aracaju, que o conhece, que V. Exª simboliza
aqui o Rui Barbosa, que diz: só tem um caminho, a salvação, a lei e a justiça. Ou o outro, o outro jurista, Abraham
Lincoln: caridade para todos, malícia para nenhum e ﬁrmeza no Direito, que simboliza a vida de V. Exª.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
Item 3:
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Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Júnior, que
altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para tornar permanente o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza.
Parecer sob o nº 1.083, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1–CCJ (Substitutivo), que
oferece em discussão à proposta.
Com a palavra o Senador... Não está presente.
Apenas queremos fazer história, lembrando que
essa lei foi feita pelo grande homem público Antonio
Carlos Magalhães. Foi ela a razão da sustentabilidade
do programa Bolsa Família. Então, a importância do
Senado da República.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa PSC – PI) –
Outra matéria. A nossa Secretária-Geral, eﬁciente e
competente, traz aqui a quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2003.
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quinta e última 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,

JULHO 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Ninguém quer discutir.
Encerrada a discussão.
A votação será feita oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Requer calendário especial para Proposta de
Emenda à Constituição nº 64, de 2007, tendo como
primeira signatária a Senadora Rosalba Ciarliani, que
altera a redação do inciso XVIII do art. 7º da Constituição
Federal, para aumentar para 180 dias a duração do período de licença à gestante, para que a matéria conste
da Ordem do Dia de sessão deliberativa a ser convocada para o dia... 2010, na forma que se segue.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª não está fazendo isso em causa própria, não, não
é? Não vai mais ter menino não? (Pausa.)
Seus ﬁlhos e ﬁlhas serão todo o povo do Rio
Grande do Norte já, já.
Todos os Líderes assinaram. Atentai bem, Senadora Rosalba, que a primeira assinatura é de Mão
Santa, Líder do Partido Social Cristão.
É uma lei que vai favorecer a maternidade, que
nos lembra Nossa Senhora, Jesus Cristo, e V. Exª.
Em votação o requerimento.
Não havendo nenhum se opondo, aprovado o
requerimento da Senadora Rosalba Ciarlini, que beneﬁcia as gestantes do Brasil.
Então, passamos à primeira sessão de discussão, em primeiro turno.
Item Extrapauta:
PROPOSTA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 2007
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 64, de 2007, tendo como primeira signatária
a Senadora Rosalba Ciarlini, que altera a redação do inciso XVIII do art. 7º da Constituição
Federal, para aumentar para 180 dias a duração do período de licença à gestante.
Parecer favorável, sob o nº 1.164, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. A relatora foi a Senadora Serys
Slhessarenko.
Transcorre a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.
Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini. Ao
nosso lado, aqui, nos secretariando Inácio Arruda.
Nunca teve um Presidente tão forte como eu, porque
nunca teve um Secretário tão competente e diligente
como Inácio Arruda.
Então, o Senado da República está em boas
mãos.
Aqui, a nossa encantadora Cláudia Lyra, Secretária-Geral e, na tribuna, Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão da oradora. ) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, o senhor, como médico,
sabe da importância da licença maternidade de seis
meses para as mulheres brasileiras.
Eu gostaria, aqui, de dizer aos Srs. Senadores
e às Srªs Senadoras o que isso vai representar. Vai
representar muito para as nossas crianças. Porque
a criança que pode permanecer com a sua mãe seis
meses, sendo amamentada, sendo bem cuidada, zela-
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da, amada, com certeza, será uma criança com muito
mais desenvolvimento psicológico, social, estrutural,
enﬁm, será uma criança com mais saúde e, consequentemente, um adulto mais forte.
O ganho para o Brasil será muito. Porque eu vejo
o seguinte: como pediatra, quantas e quantas vezes eu
cheguei para uma mãe e dizia: “Mãe, o seu bebê a senhora tem de amamentar seis meses”. E ela dizia: “Mas,
doutora, eu trabalho, eu vou ter de voltar ao trabalho
quando essa criança estiver completando três meses.
Só que, para voltar ao trabalho com ela completando
três meses, eu vou ter de me ausentar, vou ter de parar
de amamentar um mês antes, até fazer o desmame,
até que essa criança se adapte a outro leite”. O que,
muitas e muitas vezes, iria provocar uma diarréia, uma
doença, uma infecção. Enﬁm, problemas maiores que
o aleitamento materno não provoca. O aleitamento
materno é muito mais seguro, o aleitamento materno
é completo. Ele faz com que a criança também seja
protegida, porque todos os anticorpos que a mãe adquiriu durante toda a sua vida também se transferem
para aquela criança, tornando-a mais forte.
Então eu via, Mão Santa, como médica de berçário, quantas e quantas vezes eu falei com a mãe. Eu
via aquela mãe angustiada, sofrida, que dizia: “Como
eu gostaria, doutora, de ﬁcar com meu ﬁlho mais um
pouquinho, de amamentar até o período que a senhora
recomenda, pelo menos seis meses, porque, se puder
ser um ano, ótimo, mas, pelo menos, seis meses”.
E vejam que coisa difícil: a mulher ouve dos médicos, no posto de saúde, na maternidade, em qualquer lugar, durante o pré-natal todinho que, quando o
bebê nascer, ela precisa amamentá-lo por seis meses.
E isso preconiza também o Ministério, através de todas as informações. Só que, se ela trabalha, ela não
pode, porque a Constituição só permitia que ela tivesse
licença de 120 dias.
Então, desde que cheguei a esta Casa, desde o
primeiro momento, nos somamos a várias outras iniciativas, inclusive participei ativamente da proposta da
Senadora Patrícia, da licença-maternidade opcional
para as trabalhadoras. Mas aí foi quando eu disse: “Não
pode ser só opcional, tem que ser um direito de todas
as mulheres; esteja essa mulher no campo ou na cidade, esteja essa mulher em qualquer atividade, porque
esse direito da criança tem que ser maior do que tudo
e é o direito também da mãe, da trabalhadora”.
Senador Paim, eu estive acompanhando, pesquisando e foi comprovado que as mulheres que podem ﬁcar mais com os seus ﬁlhos são trabalhadoras
muito mais saudáveis, muito mais produtivas, muito
mais operantes, quando elas retornam ao trabalham,
porque já deixaram a sua criança um pouquinho mais
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crescida, mais forte. Assim, ela volta com muito mais
disposição, e vai produzir muito mais para a empresa. E
ainda tem um outro detalhe que precisa ﬁcar bem claro.
Ninguém tenha receio, porque hoje a mulher brasileira
– inclusive a mulher que trabalha – faz o seu controle
de natalidade. Estão aí as pesquisas mostrando que
o índice de natalidade das mulheres brasileiras não
está chegando nem a dois ﬁlhos; e quanto mais elas
crescem em educação, mais elas têm condições de
fazer o controle de natalidade.
De forma que muitas já começam a trabalhar tendo os seus ﬁlhos, outras, quando muito, têm mais um ou
no máximo dois. Que prejuízo vai ter essa empresa se
no decorrer de um ano uma ou duas mulheres tiverem
esse direito maior, sabendo que essa mulher vai voltar à essa empresa muito mais produtiva? E a criança
ﬁcou mais saudável, mais forte em casa; portanto, vai
adoecer menos e, consequentemente, essa mãe não
vai faltar ao trabalho, porque sabe que o ﬁlho não vai
adoecer, porque teve todo aquele cuidado.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba Ciarlini, eu quero cumprimentar a iniciativa
de V. Exª – conversava aqui com o Senador Jefferson
Praia – que é uma brilhante iniciativa. Eu fui o Relator, mas V. Exª destacou com muita justiça, do projeto
original da Senadora Patrícia Saboya, que foi optativa
a opção da mulher e também o entendimento com a
empresa, para ter direito à licença-maternidade de
seis meses. Então, eu acabei estudando o tema. Os
pediatras – todos, todos – reaﬁrmam o que a senhora
já falou aí: é bom para a mãe, é bom para a criança,
ter seis meses amamentando direto, em contato com a
criança, com o calor e o amor da mãe. Vamos ter uma
criança muito mais preparada para enfrentar a vida no
amanhã. Então, meu aparte é rápido, mas eu tinha de
dar este depoimento. A sua iniciativa foi importantíssima. Eu sei que a Senadora Patrícia está feliz, porque
se aprovarmos a sua PEC, como vamos aprovar aqui
– e vamos torcer para que a Câmara aprove –, aí, sim,
vai ser impositivo, determinante que a mãe ﬁque efetivamente seis meses com a criança, amamentando,
no berço, no convívio, passando carinho, amor e força, para que ela desenvolva toda a sua capacidade,
não só física, mas, como digo sempre, intelectual. Ela
vai ter o carinho, o amor e isso impulsiona a criança
no amanhã. Parabéns a V. Exª. Parabéns também à
Senadora Patrícia.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senador Paulo Paim, obrigada pelo aparte de V. Exª, com
a sua sensibilidade para o social e para que possamos cuidar da família. Eu acho que temos de ter esse
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sentido na política. Pode ﬁcar certo, Senador Paim, de
que entrei na política por causa das crianças. Como
pediatra, tive oportunidade, trabalhando na periferia,
trabalhando na Pastoral e em vários movimentos, de
entrar em contato com a família, de conhecer as carências, as necessidades.
Então isso tudo fez com que eu pudesse sentir
de perto problemas dessa natureza, da mãe que precisava trabalhar. E o pior, às vezes ela não tinha com
quem deixar seu ﬁlho. Cadê a creche? Cadê a creche para as crianças com três ou quatro meses? Não
existe, tem que ser uma creche especial. As empresas
deveriam ter creche, mas não tem. E isso não é justo. O justo, sim, é que elas possam ter seis meses de
licença-maternidade, e cuidar da sua criança.
Eu tenho certeza que lá no céu tem uma doutora humanitária que, com certeza, está sorrindo com
o caminhar dessa PEC que, em breve, torço, seja
aprovada aqui e na Câmara, que é a Drª Zilda Arns,
porque ela era uma grande defensora. Eu tive oportunidade de ouvir dela essas palavras, defensora da
licença-maternidade de seis meses, porque sabia da
importância, como pediatra, como conhecedora também dessa realidade dos mais carentes, da periferia,
das favelas, das necessidades do mais pobres brasileiros, o quanto isso representa.
Concedo, com o maior prazer, um aparte a V. Exª,
Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Obrigado,
Senadora Rosalba, seu tempo já está se esgotando,
e, por isso, quero ser breve para dizer que há rumores
“agora vai ﬁcar mais difícil as mulheres conseguirem
emprego”. Nada disso. Penso que a competência das
mulheres, que, hoje, estão estudando mais – elas são
maioria nas universidades. Com todo respeito à minha
classe, aos homens, mas as mulheres são mais competentes, mais dedicadas –, vai fazer com que elas
superem isso. E nenhuma empresa, nenhum patrão
vai deixar de contratar uma mulher, uma jovem mulher, porque futuramente ela poderá tirar seis meses
de licença-maternidade. Acho que a competência das
mulheres vai superar isso e elas vão continuar conquistando, cada vez mais, postos de trabalho nas empresas. Parabéns a V. Exª! Acho que essa PEC merece
ser aprovada e vai ser aprovada.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito obrigada, Senador Valdir Raupp, que, com as suas
colocações, já diz muito claramente o seu voto pela
aprovação dessa PEC.
Fico muito feliz em saber que estamos contando, cada vez mais, com a força da união de homens
e mulheres de bem, de homens e mulheres de boa
vontade que entendem o quanto é importante para
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uma criança ter seis meses de convivência com a
sua mãe, com o seu pai, com a sua família. Isso é um
bem para a Nação, é um bem para a família, porque,
fazendo isso, estamos cuidando da família como um
todo e reduzindo os custos. Não vai ser mais preciso
ninguém se preocupar com creche para crianças até
seis meses, porque, até essa idade, ela está na melhor
creche que é a do carinho, do amor, do aleitamento
da sua mãe. A criança vai ser mais saudável. Então, o
custo com doenças vai reduzir, e a mulher – não tenha
medo! – não vai perder o emprego nem vai deixar de
ter o seu espaço de trabalho.
Lembro, Senador Valdir, que também em 1988
essa foi uma das questões levantadas, porque a licença, antes da Constituição de 88, não era de 120 dias,
era bem menor: apenas de 60 dias. Quando se falava
em 120 dias, uma questão que levantavam era que ia
desempregar as mulheres.
E vejam, de 1988 para cá, o quanto as mulheres
avançaram no mercado de trabalho, pela sua competência, pela sua determinação, pela sua persistência,
pela sua capacidade.
Então, quero aqui dizer da minha alegria em ver
caminhar e chegar ao Plenário da Casa a PEC que já
foi aprovada nas Comissões. Agora, ﬁnalmente, vamos
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chegar à sua aprovação pelo Plenário. É o que desejo.
Espero contar não somente com o voto dos que aqui
estão, mas de todos os que estarão nas próximas reuniões para a aprovação, se possível, por unanimidade.
Não acredito que alguém possa ser contra algo tão bom
para as mulheres brasileiras, para a família brasileira
e para nossas crianças.
Muito obrigada, Srs. Senadores. Obrigada, Senador Mão Santa. Quero lhe dizer que é claro que não é
em causa própria, mas já estou pensando nas minhas
netas. Com certeza, vai beneﬁciá-las.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu sei.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão, Drª Rosalba Ciarlini.
Vou encerrar esta sessão, convocando a próxima
para daqui a um minuto.
Valdir Raupp, a gente trabalha nesta Casa. O
Presidente Sarney foi descansar, e eu levo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 51
minutos.)
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Ata da 116ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
6 de Julho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Mão Santa.
(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 52 minutos, e encerra-se às 21 horas e 5 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
numero regimental. O painel acusa a presença de 65
Srs. Senadores e Srªs Senadoras na Casa.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Pela ordem, pede a palavra Valdir Raupp, Líder
do PMDB do Governo.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, é pela ordem ou já posso falar pela Liderança?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, agora não é essa sessão...
Pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem? Pronto.
Tudo bem.
Sr. Presidente, queria aqui registrar a presença
do Deputado Lindomar Garçon, do PV, do partido da
Senadora Marina Silva, candidata a Presidente da
República...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu tive o prazer de ler aqui a conﬁrmação dessa bela
candidatura que é a Marina Silva. E, no meu Piauí,
também já há uma candidata. É bonita também. Teresa Britto. Então, o partido de V. Exª está crescendo.
Está aqui. Pronto. Olhe aí: Teresa Britto. Então, o PV
também lança uma forte e bela candidata no meu Estado do Piauí.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O Deputado Lindomar Garçon já foi prefeito duas vezes.
Quando fui Governador do Estado, ele era Prefeito
da cidade de Candeias. Depois foi eleito novamente,
foi Vereador também, assim como nós, Secretário de
Ação Social, e agora, Deputado Federal, vai para a
reeleição, assim como nós também.
Queria agradecer a presença do Deputado Garçon aqui no plenário do Senado Federal e desejar sucesso na sua caminhada, assim como na da Senadora
Marina e da nossa Ministra Dilma Rousseff e de todos
aqueles que estão se dispondo a continuar o trabalho
pela sociedade brasileira.
E dizer, Sr. Presidente, que já trabalhamos muito por um projeto. Eu vi aqui sendo discutidas várias
PECs, inclusive a da licença-maternidade, ampliando
a licença-maternidade, que eu acho uma PEC justa,
um projeto para dar mais tempo para que as mães
possam ﬁcar com os ﬁlhos.
Eu queria falar sobre a PEC da transposição, a
transposição do servidores de Rondônia para a União.
Os Estados do Amapá e Roraima já tiveram. Eu falei
inúmeras vezes aqui que o Estado de Roraima e o
Amapá, que são mais jovens que Rondônia, já tive-
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ram esse benefício, e Rondônia tem amargado essa
injustiça há dezoito anos. E nós aprovamos isso na
Câmara e no Senado, em dois turnos aqui, em dois
turnos na Câmara. Fui o Relator aqui no Senado, ﬁz
um relatório recorde. Em apenas dois dias, conseguimos aprovar isso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Presidente Luiz Inácio já sancionou?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Já sancionou. E o que queremos agora, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas não é possível! O que V. Exª está falando é uma
grave denúncia, e eu vou chamar uma reunião extraordinária. V. Exª está fazendo uma grave denúncia para
o País, no Senado da República, dizendo que o Presidente sancionou, e ninguém obedece.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, na PEC havia trinta dias. Está em tempo. Dia
10 de julho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Então, nós vamos contar, porque senão eu recebo, como Presidente do Poder aqui no Senado, no
momento, uma grave denúncia, rebeldia dos seus
Ministros, desobediência ao nosso Presidente Luiz
Inácio da Silva.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, o que estou fazendo aqui é cobrando do Ministério do Planejamento...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ah, cobre, cobre, porque...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – ...que tem
até o dia 10, porque foi sancionado no dia 10 passado.
Então, no dia 10 de julho...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quero dizer a V. Exª que, se eu estiver na Presidência,
eu voto a convocação desses Ministros que estão desobedecendo à Sua Excelência.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Não, ainda não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas tem que ter. É o princípio administrativo. Eu não
deixarei faltar no Brasil unidade de comando e unidade
de direção. E a hierarquia e a disciplina são os sustentáculos de tudo.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, eu estou aqui justamente cobrando do Governo
Federal, de quem sou aliado e a quem tenho ajudado muito, e tenho certeza de que o Presidente Lula é
uma pessoa sensível, sancionou esse projeto, tem 30
dias de prazo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vai ser respeitada, porque nós, como Presidente neste
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instante, vamos fazer os Ministros respeitarem, ou os
convocarei aqui.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, eu agradeço o apoio de V. Exª e de todos
os Senadores que já nos ajudaram muito aqui no
Senado Federal, assim como nos ajudou a Câmara
dos Deputados. O projeto foi votado quase que por
unanimidade em dois turnos, na Câmara e no Senado. Mas o Ministério do Planejamento tem até o dia
10 – faltam quatro dias – para instalar a Comissão
de Transposição.
Tive uma informação hoje e quero aqui dar uma
boa notícia ao povo do meu Estado. Aqui está o Deputado Garçon, que fez parte dessa bancada de Deputados Federais que nos ajudaram muito a aprovar
esse projeto...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador, vou apelar para o Líder do PSC, o honrado
Deputado Federal do Rio de Janeiro Hugo Leal, a se
empenhar em apoiar e estar solidário a V. Exª...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Amigo
nosso, amigo do Deputado Garçon também, da Deputada Marinha.
Então, eu soube hoje que uma comissão de servidores do Ministério do Planejamento já foi a Rondônia, já estão lá em Rondônia para conversar com
membros do Governo do Estado, para começarem a se
entender, para montar o grupo, a Comissão de Transposição. Amanhã, temos uma audiência às 18h30min
com o Secretário Nacional de Recursos Humanos,
Dr. Duvanier, do Ministério do Planejamento, que foi
a pessoa que cheﬁou todo esse grupo de trabalho do
Ministério de Planejamento durante a aprovação dessa PEC aqui no Congresso Nacional, para instituir a
Comissão de Transposição.
Então, estou aqui fazendo um apelo para que não
passe do dia 10. Essa comissão precisa ser instalada
até o dia 10. Amanhã à noite ou depois de amanhã,
voltaremos para o Estado, e eu não quero mais ouvir
o clamor, a angústia do povo de Rondônia, dos servidores de Rondônia, que têm clamado durante 18 anos
para que isso seja cumprido.
Eu quero que o Governo Federal dê não um presente, mas que pague essa dívida – que não é do Governo Lula, mas de governos anteriores –, essa dívida
histórica com mais de 20 mil servidores do Estado de
Rondônia. Repito: assim como já foi feito com o Estado do Amapá e de Roraima, nós queremos que seja
cumprido com o Estado de Rondônia.
Então, eu queria aqui dar essa notícia aos servidores e ao povo de Rondônia. Hoje, pela manhã, nós
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já tivemos uma reunião, lá numa comissão da Câmara,
com o Deputado Eduardo Valverde, a Senadora Fátima e outros Parlamentares, com vários presidentes
de sindicatos. Quer dizer, toda semana eles vêm de
Rondônia a Brasília, para chegar aqui e discutir essa
situação.
Então, eu quero que isso não aconteça mais,
que a coisa realmente comece a engrenar, comece
a ser feita a transposição, e que, até o ﬁnal do ano,
a gente já possa estar com todos os servidores com
o plano de opção para o quadro da União e que, em
janeiro do próximo ano, em janeiro de 2011, já sejam
enquadrados em folha esses mais de 20 mil trabalhadores, de vários setores do Estado de Rondônia, para
o quadro da União.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI – Pois
nós recebemos e queremos tranquilizar V. Exª. Se, no
dia 10, Deus me permitir estar na Presidência e V. Exª
ﬁzer outro pronunciamento como esse, eu quero aﬁrmar
aqui que eles não serão convidados, não, mas serão
convocados, pela desobediência que estão fazendo.
Desrespeitam o Legislativo e, agora, exacerbam no
desrespeito ao próprio Chefe do Executivo, que é o
Presidente Luiz Inácio.
É assim que funciona a democracia. E nós estamos aqui para salvaguardá-la.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1 :
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2008
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 14, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Júnior, que altera
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para tornar permanente o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
Nunca um Presidente foi tão forte. Dois secretários, cada um com maior competência: Inácio Arruda,
do Ceará, e Flexa Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 2 :

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do
diploma de curso superior de Comunicação
Social, habilitação jornalismo, para o exercício
da proﬁssão de jornalista.

Quarta 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).
Em discussão a proposta de emenda.
Já foi muito discutida, ampliamos até o tempo. Só o
Flexa Ribeiro que não... Mas toda a Amazônia discutiu.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª quer discutir a matéria?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Não. Apenas para registrar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, deixe eu terminar essa aqui e eu darei a palavra a V. Exª.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas para expressar a
inteira concordância com a justa defesa da Zona Franca de Manaus, a prorrogação do prazo de vigência da
Zona Franca, que é essencial para a preservação ambiental da região e para a geração de emprego e incorporação de tecnologia industrial. É um belo exemplo
de oportunidade para o povo da Amazônia.
Agora, peço a V. Exª que possa consignar em ata a
minha intenção de voto nos itens em que não pude estar
presente, porque estava mediando o entendimento junto
à Comissão de Orçamento sobre a votação da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Mesa, o Senado, o Congresso e o Brasil sabem do
estoicismo com que V. Exª, com competência, está
trabalhando no Orçamento da Nação.

Em discussão a Proposta de Emenda.
Os Senadores, em sessão anterior, já discutiram.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 2007
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 2007, tendo como primeira
signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que
altera a redação do inc. XVIII do art. 7º da Constituição Federal, para aumentar para 180 dias
a duração do período de licença à gestante.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão.
A Senadora já discutiu.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convocamos para daqui um minuto outra sessão no
Senado da República do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 5
minutos.)
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Ata da 117ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
6 de Julho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Mão Santa.
(Inicia-se a Sessão às 21 horas e 6 minutos, e encerra-se às 21 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs.
Senadores.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, Expediente nº 7, de 2010, do Senado
Federal.
A Presidência recebeu Ofício nº 246, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando
a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 102, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OF. nº 246/2010/CAE
Brasília, 6 de julho de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
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nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 102 de 2010,
que “altera a Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, e
a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, para prorrogar os mecanismos de fomento à
atividade audiovisual”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
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 (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF/LID/Nº 145/2010
Brasília, 5 de julho de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Raul Jungmann – PPS/PE, como titular, em substituição ao meu
nome, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à MP nº 494/2010, que “Dispõe sobre
o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sobre
as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por
desastre, sobre o Fundo Especial para Calamidades
Públicas, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Deputado Raul Jungmann,
como titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 494, de
2010, que “Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa
Civil – SINDEC, sobre as transferências de recursos
para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas
áreas atingidas por desastre, sobre o Fundo Especial
para Calamidades Públicas, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Fernando Coruja, de
conformidade com o Ofício nº 145/10, da Liderança
do PPS na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Como inscrito, o Senador Inácio Arruda, que representa
o Estado do Ceará e o PCdoB. Depois do grande Amazonas, que era o grande Líder, Inácio Arruda o substitui
com a mesma grandeza e convicção socialista.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – E João Amazonas veio do Pará.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, na oportunidade em que o Senado discute um conjunto de emendas
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à Constituição, todas de grande relevância, entre elas
a PEC da Juventude, considerei que era mais do que
oportuno que pudesse destacar este feito importante do
Brasil, que é o avanço na área da educação.
V. Exª, Sr. Presidente, tem destacado aqui seguidamente o signiﬁcado de se investir na educação para
combater essa parte da ignorância – há outra parte
que não é com livros que se combate, porque não há
jeito. Há gente que é ignorante, mal educada, e não há
como resolver. Essa parte de garantir ao povo brasileiro, de garantir às crianças, à juventude brasileira que
ela tenha direito a uma educação de qualidade é um
esforço considerável que o Brasil tem que fazer.
E não é barato!
V. Exª, que dirigiu o Estado do Piauí, que foi Prefeito da cidade de Parnaíba, e os vários Senadores que
tiveram a oportunidade de governar Estados e Municípios importantes sabem que educação de qualidade
tem um custo alto porque precisa melhorar o salário
dos professores, precisa garantir qualiﬁcação adequada para os professores. Nós precisamos avançar. Só
na área da formação do professor para a dedicação
exclusiva... Eu tive esta sorte na vida: caí numa escola em que os professores tinham dedicação exclusiva.
Eu saí da periferia de Fortaleza, de um bairro pobre,
muito pobre, e fui estudar, depois de prestar o exame
de seleção, no Liceu do Ceará e na Escola Técnica
Federal. Foi a maior sorte que eu tive na vida, a maior
de todas. Ali, nós tivemos uma formação de alta qualidade, oferecida pelo Poder Público. Mas, infelizmente,
ela ainda era, até àquela época, para uma minoria e
para quem tivesse muita sorte. Eram os ﬁlhos da classe
média e os que tiveram a sorte, na seleção, de serem
aprovados para entrar naquelas escolas.
Em seguida, fomos para a Universidade Federal
do Ceará, também uma grande disputa. Esse espaço
era reservado para poucos, e ainda é reservado para
poucos no Brasil. Ter a oportunidade de uma educação de qualidade, começando de um ano e meio, dois
anos de idade, ainda é uma restrição que precisa ser
desbancada no Brasil. Isso se faz com metas.
Esse jovem Ministro da Educação, Fernando Haddad, tem colocado isso como desaﬁo. Não dá para
resolver tudo. Eu tenho discutido nas vezes em que
encontro com Haddad: precisamos ter o professor de
dedicação exclusiva lá na escola municipal.
O professor não pode sair correndo; aliás, como os
médicos fazem; como médicos, enfermeiros, odontólogos
ainda fazem no Brasil. De manhã dá aulas num Município;
à tarde dá aula em uma escola do Estado; e à noite dá aula
numa escola privada. Esse professor não tem condições
de se dedicar à sua comunidade, à escola da sua comunidade. Então, nós precisamos avançar nesse terreno.

Quarta-feira 7

283

34327

Na área da formação técnica, tivemos também um
grande avanço e uma combinação – eu não sei se bem
planejada –, mas que passou a se dar entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia,
permitindo qualiﬁcação do ensino proﬁssional técnico e
na área da pesquisa. Hoje, Senador Paim, quem entra
numa escola, na antiga escola técnica, já se transforma
num pesquisador, já tem um laboratório que lhe permite
realizar um conjunto grande de pesquisa que, na nossa
época, nós não tivemos. Nós nos formávamos numa escola de grande qualidade, mas não tínhamos a oportunidade de fazer pesquisa. Tanto que, quando eu saí da
Escola Técnica, eu queria ser pesquisador, queria ser
cientista, mas, quando nós chegamos à universidade,
descobrimos que o caminho dos cientistas era muito
difícil e que, no máximo, nós seríamos professores de
escola pública no nosso Estado. Evidentemente, não foi
por isso que eu larguei o curso de Matemática e fui para
o curso de Direito. Foi a realidade também, a imposição
da vida, a ação política me levou para o curso de Direito,
excelente curso também de grande qualidade.
Mas, Sr. Presidente, eu quero destacar esse esforço do nosso Ministro da Educação. Esforço que é
fruto do acúmulo de um grande debate que a sociedade
brasileira tem travado. Normalmente se diz: educação
é coisa de palanque, é coisa de discurso, não se materializa, não se consegue materializar na prática quando
os Governos assumem. Mas estamos assistindo a essa
materialização. No meu Estado, nós tínhamos uma única
universidade federal, ou temos até agora uma única universidade federal. A segunda vai ser a Unilab, a segunda universidade federal do nosso Estado. Boa parte dos
Estados brasileiros já tem duas universidades federais.
Tínhamos uma única escola técnica federal. Agora nós
multiplicamos por mais de 20 Municípios a presença da
escola técnica federal de qualidade, com ensino bom,
com formação boa. A própria universidade federal foi
para o interior do Estado do Ceará. E o Estado do Ceará consegue, neste exame novo do Ideb, promovido
pelo Inep, um órgão do Ministério da Educação, que é
exatamente o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira, que teve como auxiliar
um grande cearense, Lourenço Filho, que era seu auxiliar lá atrás, na primeira grande reforma da educação
nos idos de 30... Então, estava ali Anísio Teixeira com
o nosso Lourenço Filho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero destacar o êxito de um Estado que tem grandes diﬁculdades.
Não são poucas as nossas diﬁculdades. O Ceará consegue, no Nordeste, ter um grande destaque. E é exatamente por um esforço concentrado. Nós precisamos romper
essa barreira das diﬁculdades na área da educação. E
quero destacar o papel do Governador do Ceará, que,
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desde Prefeito em sua cidade, Sobral – e nós tivemos a
oportunidade de apoiá-lo desde o início do seu primeiro
mandato na cidade de Sobral –, estipulou como meta a
educação. Às vezes não resulta em votação extraordinária para quem está à frente dessa tarefa, mas resulta em
aumento da oportunidade do povo de uma cidade. Assim
fez com a cidade de Sobral e agora faz com o Estado do
Ceará, realiza com o Estado do Ceará.
Eu quero destacar a atuação da Secretária de
Educação do Estado do Ceará e um ou dois de seus
auxiliares, um direto e outro indireto, o Dr. Maurício,
que é o Secretário Executivo, e um jovem do PCdoB lá
de Sobral, Joan Ederson, que trabalhou na organização da preparação dos professores. Incansável, poeta,
mas um poeta com os pés bem no chão, que destaca
a educação como um fator de elevação da qualidade
de vida do povo do nosso Estado.
O resultado é que o Ceará se destacou no Nordeste. O Brasil inteiro avançou, todo o Brasil. As metas
superaram o que estava previsto para 2009. Já se alcançou na maioria dos Estados aquilo que era previsto, Senador Mão Santa, que preside esta sessão, para
2011. Isso é um êxito extraordinário. Mas o próprio Ministro destaca: “Ainda estamos aquém”. O Governador
do Ceará destaca: “Ainda estamos aquém”. E a nossa
Secretária Izolda Cela também destaca isso. Ela se sente
orgulhosa evidentemente, como nós que aqui estamos,
de termos alcançado o êxito de colocar o Ceará num
ponto de destaque no Nordeste brasileiro, mas tem a
consciência de que precisamos avançar ainda mais,
precisamos crescer ainda mais na educação.
Para isso, Senador Mão Santa, estamos num
esforço que é nacional, que é o de os Governos Municipal e Estadual assumirem, com o Governo Federal,
a Educação Infantil. Não se pode deixar que um ﬁlho
de classe média, com um ano ou um ano e meio de
idade, já esteja dentro da escola de qualidade, e o ﬁlho
do trabalhador, do operário, do agricultor, do homem
do campo só vá chegar a uma escola com cinco, seis
anos. Como eu mesmo, que só fui chegar a uma escola já com oito, nove anos de idade, ou como minha
mãe, que foi minha primeira professora, autodidata, que
nunca sequer foi a nenhuma escola, ou como o Presidente da República, que teve pouca oportunidade de
estudar quando era criança. Precisamos superar essa
barreira, ultrapassá-la. Isso exige metas, dedicação e
esforço extraordinários.
O Governador do Estado do Ceará, em acordo
com o Ministro da Educação e o Presidente da República, resolveu transformar mais de cem escolas de
ensino médio no Ceará em escolas técnicas, para se
ter educação de qualidade no que era, até há pouco,
o ensino médio – ainda é dito assim, mas está dentro
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da educação básica. Então, no ensino médio, vai se ter
formação de qualidade para se inserir bem na sociedade, para conhecer bem a realidade e ter uma proﬁssão.
São mais de cem escolas que serão dirigidas pelo Estado, mas com aparte do Governo Federal. Eu acho que
é obrigação e dever do Governo Federal. Esta talvez
seja a melhor forma de distribuir a renda, de distribuir a
riqueza: garantindo educação de qualidade.
Quando vejo nos grandes debates na mídia brasileira, os articulistas do mercado, principalmente,
falarem em gasto... Por favor, na educação, registre
isso como um grande investimento social praticado
pelo Governo. Não coloquem as despesas de educação como predatórias no Orçamento da União. Não,
esse é o gasto melhor que existe no mundo, porque
essa é uma distribuição de renda com qualidade e
com formação do nosso povo. Por isso quero destacar o papel extraordinário do Governador do Estado
do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Estamos todos, no Ceará, conscientes de que ainda é pouco, muito pouco,
mas nós conseguimos mostrar que é possível avançar,
no Brasil e mesmo no nosso Estado, diante daquelas
diﬁculdades. Eles são conscientes, o Governador e a
nossa Secretária Isolda, que eu quero destacar nesta
noite no Senado da República, porque é importante.
Quando há um índice negativo, o que batem nos governos não é brincadeira. Quando é positivo, Senador
Paim, Senador Praia, quando é positivo, nós temos
que destacar. É nossa obrigação dizer: puxa vida!
Conseguimos um êxito! Ainda é pouco diante do que
nós precisamos e desejamos para o nosso País e para
os nossos Estados, mas é preciso colocar isso como
meta e a gente não parar e a gente não aceitar que a
educação seja posta como uma despesa que agrava
as contas públicas brasileiras. Não é verdade. Melhorar salário de professor não agrava as contas públicas;
melhora a qualidade de vida dos estudantes e distribui
a nossa renda. Fazer bons laboratórios de Informática e de Ciências para os nossos estudantes também
não agrava as contas públicas; fazer o que disse uma
professorinha no interior do Estado de São Paulo, na
melhor escola pública brasileira, que apareceu. “Aqui a
gente ainda ensina o ditado, aqui a gente ainda ensina
o povo a ler todo dia, no livro, naquela cartilhazinha
fácil, simples”. É ela que dá qualidade à formação do
nosso povo, meu caro Senador Paim, a quem tenho a
felicidade de conceder um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Inácio Arruda, quero cumprimentar V. Exª, primeiro,
pelo tema. V. Exª iniciou falando do ensino técnico e,
depois, ampliou para toda a educação brasileira, com
muita competência. Como disse V. Exª, eu também tive
a oportunidade de fazer um curso técnico. Por isso, eu
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gostaria muito que, assim como está ocorrendo com
essas PECs que estamos votando, passando de forma
sintética pelos prazos, derrubando os interstícios para
podermos votá-las amanhã, também tivéssemos feito
isso com o Fundep. Esse é um fundo de investimento
para o ensino técnico proﬁssionalizante que geraria em
torno de R$9 bilhões para investimento nessa área. O
Governo Lula, em oito anos, mais que dobrou o número de escolas técnicas que havia no País nos últimos
cem anos, mas esse fundo seria também fundamental.
Enﬁm, se não o aprovarmos agora, poderemos aproválo ainda – quem sabe? – neste ano. E quero também
cumprimentar V. Exª, que lembrou outros espaços como
o ProUni. O ex-Ministro Tarso Genro foi quem lançou
essa ideia, que se consagrou em todo o País. Acho que
estamos avançando, não chegamos ao ideal, mas, com
certeza, nós todos temos clareza, como diz aqui o Senador Cristovam – recorro a S. Exª –, de que a revolução
passa, sem sombra de dúvida, pela educação. O saber
é fundamental para que o nosso povo possa melhorar
a sua qualidade de vida. Parabéns a V. Exª!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que mostra a importância deste tema. Veja o quanto ainda temos por fazer! E
que ninguém venha nos dizer que, ao criar um fundo,
vamos criar problemas para as contas do Estado brasileiro. Vamos criar um fundo. Acho que devemos fazer
isso, sim, quebrar interstício, fazer tudo para aprovar
o fundo de investimento na área da formação técnica
proﬁssional, que é fundamental para o nosso País.
Meu caro Senador Jefferson Praia.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mão Santa, arranje um tempo para o Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Inácio Arruda, V. Exª toca numa questão que, na minha avaliação, é uma das mais importantes deste País,
talvez a mais importante ou certamente – corrijo – a
mais importante: investimento na educação, as realizações que estão sendo feitas no Estado de V. Exª
com estabelecimento de metas. Eu gostaria que esse
exemplo que o Ceará dá...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – ...pudesse
chegar a outros Estados brasileiros, a outros governantes brasileiros. Há muitos governantes que só pensam
em obras, em grandes obras. E a maior obra que um
governante pode fazer é investir em educação. Eu estava aqui pensando na educação naquela nossa região
amazônica, lá no meu Estado do Amazonas, naqueles
professores que vão dar sua aula nas comunidades
rurais, às vezes com muitas diﬁculdades, às vezes
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colocando óleo diesel no motorzinho para chegar até
a escola. Às vezes, eles chegam à escola, Senador
Inácio Arruda, e ainda vão ajudar a limpar a escola e
vão ajudar a cuidar da escola. Portanto, os professores
do nosso País – e eu falo isso como professor, como
educador, e não falo para mim, mas falo para esses
milhões de professores que estão nas salas de aula fazendo o seu trabalho – são comprometidos com a vida
das pessoas, com a formação das pessoas, e sabem
que é apenas com a educação que nós mudaremos
a realidade do nosso País. Parabenizo V. Exª e o Estado do Ceará por estar estabelecendo metas para a
educação, e certamente dando melhor remuneração
aos professores, porque nós temos que proporcionar
uma melhor remuneração àqueles que vão formar seres humanos. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu é que agradeço a V. Exª.
O Governador inclusive estabeleceu reajustes diferenciados dos demais, sem nenhum menosprezo por
nenhuma outra categoria. Era necessário dar reajustes
diferenciados aos professores do Estado do Ceará.
Sr. Presidente, vou concluir em um minuto. Amanhã teremos a votação, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do parecer de aprovação
da Unilab, a Universidade Lusofônica Afro-Brasileira,
extraordinária, porque nós vamos ter no Ceará uma
universidade em uma área de canavial.
Essa era uma das áreas em que a presença de
negros era mais intensa no Estado do Ceará. Apareceu aqui essa dúvida, mas a história resolve: deu-se
àquela cidade o nome de Redenção, porque os negros
lutaram, se tornaram livres e, livres, conseguiram levar
a liberdade para todo o Estado do Ceará. E, assim,
conseguiram levar a liberdade para todo o Estado do
Ceará. Foi dali que partiu a libertação dos negros do
Ceará, no Estado inteiro, fazendo com que o Presidente Lula reconhecesse esse feito e colocasse no nosso
Estado a Unilab, sem demérito para nenhum outro Estado, porque a escravidão aconteceu no Brasil inteiro.
Não foi em um lugar.
Foi no Piauí, foi no Ceará, foi na Paraíba, foi na
Bahia, foi em Pernambuco, foi em São Paulo, em Minas,
no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, no Norte, em
todo lugar houve escravidão, mas ele destacou esse
feito da luta dos negros que conseguiram a liberdade
ali naquele Município. Ali vamos ter a universidade, a
Unilab, que também é uma conquista brasileira, uma
conquista para o povo do nosso Estado, mas uma conquista que resolve também pagar uma despesa, esta
sim, quase que impagável de retribuir aos negros africanos tudo que ﬁzeram pelo nosso País durante um
largo período de escravidão.
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Então, talvez não tenham, nunca, como pagar
essa dívida do Brasil, mas temos pelo menos que
fazer...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Tenho certeza de que, com o apoio do Senado, amanhã
será criada a Universidade Lusofônica Afro-Brasileira
para a glória do nosso País, do nosso povo e para a
ajuda que podemos dar aos povos que lutaram para
formar a nossa Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos à PEC nº 14.
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14 DE 2008
Quinta e última sessão de discussão
em primeiro turno da Proposta de Emenda
à Constituição nº 14 de 2008, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Júnior, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para tornar permanente o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores e Senadoras desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão.
Encerrada.
A votação será feita oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Quinta e última sessão de discussão, em primeiro
turno.
Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Quinta 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.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores e Senadoras
desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão.
Encerrada.
A votação será feita oportunamente.

JULHO 2010

Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item: 3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal,
para dispor sobre a exigência do diploma de
curso superior de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, para o exercício da proﬁssão de jornalista.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 2007
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 2007, tendo como primeira
signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que
altera a redação do inciso XVIII do art. 7, da
Constituição Federal, para aumentar para 180
(cento e oitenta) dias a duração do período da
licença à gestante.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª pediu para usar da palavra? (Pausa.)
Antes de encerrar esta sessão, vamos dar a palavra...Mas nós temos que abrir outra sessão. Então,
V. Exª tem que ser breve.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão. Convocamos nova sessão
para daqui a um minuto.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 33
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, capital da República do Brasil. 21 horas e 34
minutos.
Estamos no plenário do Senado da República.
Há número regimental.
O painel acusa 65 Senadoras e Senadores presentes na Casa.
Declaramos, portanto, aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA.
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do diploma
de curso superior de Comunicação Social,
Habilitação Jornalismo, para o exercício da
proﬁssão de jornalista.
Em discussão a Proposta e a Emenda.
Não havendo Senadores que queiram discutir
nesta sessão, uma vez que já foi discutida em sessão
anterior, passamos aqui...
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.

JULHO 2010

Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 2007
Quarta sessão de discussão em primeiro
turno da Proposta de Emenda à Constituição
nº 64, de 2007, tendo como primeira signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que altera a
redação do inciso 18 do art. 7º da Constituição
Federal para aumentar para 180 dias a duração do período da licença gestante.
Transcorre a quarta sessão de discussão.
Em discussão a Proposta.
Foi anteriormente bem discutida pela Senadora
Rosalba Ciarlini.
Então, ninguém querendo mais discutir, uma
vez que Rosalba Ciarlini apresentou os argumentos
satisfatórios, a matéria constará da Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Encerrada esta sessão.
Convocamos para daqui um minuto nova sessão
do Senado da República do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37
minutos)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, capital da República. Estamos no Senado, no
plenário do Senado da República. Há número regimental. O painel acusa a presença de 65 Senadoras e Senadores na Casa. Há, portanto, número regimental.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 33, de 2009, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre exigência
do diploma de curso superior de Comunicação
Social, habilitação Jornalismo, para o exercício
da proﬁssão de jornalista.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora que queira
discutir, encerrada a discussão.
A votação será feita oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 2007
Quinta e última sessão da discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 64, de 2007, tendo como primeira signatária a Senadora Rosalba Ciarlini,
que altera a redação do inciso XVIII do art. 7º
da Constituição Federal, para aumentar para
180 dias a duração do período da licença à
gestante.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Ela já foi discutida amplamente e defendida pela
Senadora Rosalba Ciarlini.
Não havendo mais outro ou outra Senadora que
queira discutir, encerrada a discussão.
A votação será feita oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) - Encerrada a Ordem do Dia, abrimos o Grande Expediente
e, com grandeza, anunciamos o grande representante
do PSDB do Estado do Pará Senador Flexa Ribeiro.

JULHO 2010

Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) Apenas lembro o Senador da República Flexa Ribeiro
que são exatamente 21h40min. Se V. Exª concede, há
um pedido pela ordem do Senador Paulo Paim.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) - Com
muito prazer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Quero apenas cumprimentar
o Senador Flexa Ribeiro, o Senador Jefferson Praia, a
Senadora Rosalba Ciarlini, naturalmente V. Exª e todos os funcionários da Casa. Cumprimos a Ordem do
Dia, rompendo todos os interstícios. Todas as PECs
fundamentais neste momento estão prontas para que
amanhã façamos a votação nominal.
Eu que tratei com muito carinho – o Senador Flexa
Ribeiro até me perguntava se eu sou o autor da PEC
- não sou o autor da PEC da Juventude, mas peguei
como missão, a pedido de companheiros da Câmara
dos Deputados, de defendê-la aqui. Não só eu, mas
todos nós a defendemos.
É com alegria que amanhã vamos aprovar, de
forma deﬁnitiva, a PEC da Juventude, contemplando,
no mínimo, 50 milhões de jovens neste País.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senadora Rosalba Ciarlini.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Use até
10 minutos, Senadora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem
revisão da oradora.) - Usarei apenas um minuto. Quero
apenas dizer o quanto ﬁco feliz com esta missão de defender as mulheres brasileiras, em especial com essa
PEC, que defende as mulheres e as crianças. Poderemos amanhã, contando com a participação de todos os
Senadores, ﬁnalmente votar, aqui no plenário, a PEC
que dá seis meses - 180 dias - de licença maternidade,
como direito a todas as mulheres brasileiras.
Era isso que eu queria colocar, mais uma vez,
esperando que realmente amanhã nós possamos votála e ter ﬁnalmente aprovado esse grande benefício às
mulheres e à família brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, o orador na tribuna.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador Mão Santa, primeiro, quero parabenizá-lo; parabenizar V. Exª e os Senadores que, a esta
hora, ainda se encontram no plenário: Senador Paulo
Paim, Senador Jefferson Praia, Senadora Rosalba. V.
Exª cumpriu exatamente aquilo que a população brasileira espera do Senado Federal.
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Quebramos os interstícios regimentais que exigem
cinco sessões de discussão, para que possamos votar
uma PEC, e temos quatro que vamos votar amanhã: a
PEC da Juventude; a PEC que amplia até 2033 os incentivos da Zona Franca de Manaus; a PEC, a primeira
do Deputado, que eu perguntava ao Senador Paim se a
da Juventude era dele, e ela veio da Câmara; a outra, a
do Senador Arthur Virgílio, ampliando para 2033, mas
que tem o apoio do Senador Jefferson Praia, que aqui
está, e do Senador Alfredo Nascimento - e eu disse há
pouco, quando estava aqui o Senador Arthur Virgílio,
tem da Bancada do Pará, tem de todos. As quatro serão votadas, Senador Paim, por unanimidade.
A PEC da Senadora Rosalba amplia de quatro
para seis meses a licença maternidade, que já é optativa para seis meses; a Senadora Patrícia Saboya fez
uma lei em que as empresas que quisessem poderiam aderir aos seis meses, mas não era obrigatória;
agora, passa a ser obrigatória, pela PEC da Senadora
Rosalba, o que é mais do que justo. Está comprovado
cientiﬁcamente – e V. Exª é médico – que exatamente nesse tempo de vida é que a criança começa a se
desenvolver e precisa da presença da mãe, o cuidado
da mãe. Então, são seis meses que, a partir da aprovação dessa PEC, as mães brasileiras terão para que
possam cuidar dos seus ﬁlhos.
E a última delas é a PEC do Senador Antonio
Carlos Valadares, que retoma a obrigatoriedade do
diploma de jornalista para o exercício da proﬁssão.
Houve aqui uma discussão se era necessário ou não
o diploma de jornalista. E o Senador Antonio Carlos
Valadares, então, para evitar qualquer dúvida, apresentou uma PEC que, também, será votada amanhã,
dando exatamente o que as outras proﬁssões têm de
terem o direito do exercício com o diploma da proﬁssão
que eles exercem. Então, são quatro PECs da maior
importância.
V. Exª, Senador Mão Santa, cansado como está,
cabelo despenteado... Eu acho que a minha amiga
Adalgisa não tem cuidado muito bem de V. Exª, porque
V. Exª está com um ar de cansado. Eu não. Eu estou
aqui, às 21h47min, podendo trabalhar até... A noite é
uma criança. Podemos ir adiante se houvesse outras
votações a serem feitas ou outros interstícios a serem
quebrados.
Senador Paulo Paim, ainda agora o Senador
Inácio Arruda veio à tribuna para falar exatamente do
que venho falar agora, só que no sentido contrário:
ele veio enaltecer o resultado do IDEB no Estado do
Ceará. E eu venho aqui, lamentavelmente, Senador
Mão Santa, mais uma vez, provar, Senador Jefferson
Praia, que aquilo que temos feito há três anos e seis
meses, dizendo que o Pará não tem governo, é uma
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realidade. Os Senadores Mão Santa, Mário Couto, Nery,
Flexa Ribeiro todas as semanas sobem à tribuna para
dizer isso. É lamentável. Aí está a prova. Conhece-se
a causa pelo efeito.
Nós sabemos que o corpo humano tem alguma
alteração de alguma infecção pela febre, mas a febre
não é a causa; a febre é o efeito da infecção. E é exatamente isso que está acontecendo no Pará. O efeito
do desmando em segurança, em educação, em saúde,
em infraestrutura, no Pará, é a causa desse desgoverno que está instalado lá há três anos e seis meses.
E falta pouco, falta pouco para que essa noite escura
que desceu sobre o Pará termine e que o sol volte a
brilhar, a partir do dia 1º de janeiro.
Senador Mão Santa, eu vou ler os jornais de hoje
do meu Estado. Diz o jornal O Liberal – Senador Paulo
Paim, não é aﬁrmação minha, não; são jornais do Estado: “Educação paraense é a pior do Brasil”.
Diz a matéria aqui, da qual peço a transcrição
nos Anais do Senado: “O desempenho da educação
básica no Pará, em 2009, medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) [...]” mostra
que a educação paraense é a pior do Brasil.
Diário do Pará, de hoje: “Pará é o pior no ensino de 1ª a 4ª séries.” Peço transcrição da matéria no
Anais do Senado, na íntegra. Repito: “Pará é o pior no
ensino de 1ª a 4ª séries.”
Em uma escala, Senador Paulo Paim, que vai
de zero a dez, o Estado do Pará obteve 3,6. De zero
a dez, ele teve 3,6; o pior desempenho na avaliação
do Ideb, no ano passado, para as primeiras séries do
ensino fundamental.
E aí o Sintepp, que V. Exª conhece muito bem
como sindicalista, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Pará, por meio do seu
Coordenador Geral, o Eloy Borges, dá a seguinte declaração, nos jornais de Belém, sobre o Governo, que
ele defendeu... Porque os professores também foram
enganados em 2006, porque ela dizia, nos palanques,
que ia fazer isso e aquilo, mas, agora, nem atender os
professores ela atende. Eles têm de fazer greve, aí a
Governadora manda jogar spray de pimenta nos professores. É isso que tem sido feito pela educação do
Pará. Diz o Coordenador Geral do Sintepp: “O Pará
não tem uma política de Estado para a educação, e
essa é uma das causas desse desempenho no Ensino Fundamental e em outras áreas da educação”. Diz
o próprio Sintepp que o Pará não tem uma política de
Estado para a educação.
Aí, vem a Governadora Ana Júlia Carepa, no seu
twitter – e já disseram lá que ela nem passa perto, pois
são os assessores que atualizam seu twitter –, e nega
a verdade. E ela não dá entrevistas. Ela não assume os
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erros e tenta minimizar uma notícia grave. Hoje, com os
jornais que mostrei aqui, pela TV Senado, ela coloca
no seu twitter: “O Pará ultrapassou a meta estabelecida pelo MEC”. Olhem como ela deturpa a verdade!
Ela não diz que foi o pior desempenho do Ideb, ela diz
que o Pará ultrapassou a meta. Que meta é essa!?
Se foi o pior desempenho, ultrapassou a meta!? Não
dá para entender uma coisa dessa! Mais adiante, no
twitter da Governadora: “Estamos comemorando uma
melhora signiﬁcativa, sim, na educação”. Mais adiante,
no mesmo twitter, na rede social: “Pará supera as metas do Ideb. MEC estabelece metas para cada Estado
e superamos essas metas”.
Ministro Fernando Haddad, V. Exª me parece que
não gosta do Pará, como o Presidente Lula já mostrou
que não gosta mesmo, porque foi lá defender há quatro
anos a candidatura da atual Governadora, dizendo que
ia fazer e acontecer no Pará e não fez nem aconteceu.
E agora o Ministro estabelece metas...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Mão Santa, é muito fácil. Se o Ministro estabelecer
meta zero, todos vão ultrapassar a meta do Ministro.
Que meta é essa que o Pará ﬁca abaixo de todos os
outros Estados do Brasil? Não! Não é possível.
Nós já denunciamos isso várias vezes. E aqui
quero lembrar. Vou colocar aqui só... Não vou pedir
para transcrever, Senador Mão Santa, porque já estão
transcritas nos Anais do Senado todas as matérias que
foram aqui denunciadas pelo Senador Flexa Ribeiro,
pelo Senador Mário Couto, pelo Senador José Nery.
Está aqui. Só vou lembrar aos telespectadores da TV
Senado, aos ouvintes da Rádio Senado e, em especial, aos paraenses, que a Governadora não deixa a
TV Senado ser uma TV aberta no Estado, porque ela
não quer que os paraenses conheçam a verdade do
que é o Estado do Pará.
“Escola Santo Antonio sem aula.” “Escola com
pane elétrica coloca alunos em risco” – até disse que
eram alunos-morcegos. “Crianças bebem água da torneira em escola.” “Estudantes fecham escola em Marabá.” “Alunos assistem a aulas no chiqueirão.” “Senadores
tucanos denunciam erros em reforma de escola”. E a
de hoje: “Educação paraense é a pior do Brasil”.
Peço a V. Exª que reproduza nos Anais do Senado só os títulos das matérias, porque essas matérias
todas já estão inscritas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
porque V. Exª... Eu já ﬁz um pronunciamento. O Piauí
ﬁcou no último lugar, o último. O Governo do PT.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas V.
Exª tem mania de perseguição, porque todas as vezes
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que venho aqui dizer que o Pará está ruim, V. Exª diz
que o Piauí está pior, está entendendo?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está aqui. Olhe o jornal. O Piauí tem o pior índice... É
governado pelo PT também.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É. Então,
V. Exª já explicou tudo, V. Exª já explicou tudo. Imagine, Senador Paulo Paim, quando há a tríplice coincidência. Sabe o que é a tríplice coincidência, Senador
Mão Santa?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Diga.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Governo Federal do PT, Governo Estadual do PT, Governo
Municipal do PT. Pode procurar que está tudo arrasado, tudo arrasado. Há Municípios no meu Estado cujo
Governo é do PT que estão uma lástima. Aliás, todos
os Municípios estão uma lástima. Todos! Mas parece
que a do PT, ela ainda faz pior. Ela faz pior ainda. Não
fez nada e ainda não disse para quê veio. Ah, veio,
sim, Senador Mão Santa... Ela contratou o Steven
Spielberg. Sabe quem é?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sabe
quem é o Steven Spielberg, Senador Mão Santa?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª
não sabe?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É um
grande diretor de Hollywood que faz aqueles ﬁlmes
de efeitos especiais. Fez ET, fez vários efeitos. Cria na
imaginação da população, Senador Jefferson, aquelas
fantasias que se tornam realidade, de tão bem feitas
que são.
A Governadora e o Presidente contrataram Steven Spielberg para fazer os comerciais do Governo.
Então, nos comerciais do Governo do Estado, parece
que o Estado está uma maravilha, que todas as obras
estão andando e acontecendo. Mas a realidade é outra. A realidade é aquela que o povo sente, que o povo
vê e que nós sentimos quando andamos em todos os
Municípios do nosso Estado. Não há Governo, não há
saúde, não há educação, não há segurança, não há
infraestrutura.
Amanhã, vou estar com o Ministro da Saúde numa
audiência. Não vou falar hoje. Vou falar amanhã, Senador Mão Santa, de outro problema. Primeiramente, vou
perguntar ao Ministro se ele tem também – acho que
o Governo todo do Presidente Lula tem – marcação,
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como a gente diz, com o Pará. Eu tomei conhecimento aqui de que as piores transferências, as menores
transferências na área da saúde, per capita, estão no
Estado do Pará. Eu vou perguntar ao Ministro Temporão se ele realmente quer que o paraense morra logo
de uma vez e não tenha direito à educação.
Para concluir, Senador Mão Santa, quero aqui
fazer uma denúncia. Fui procurado, nesta semana, no
meu gabinete em Belém, pelo amigo Adauto Tabosa e
pelo amigo Raimundo, o Geleia, ambos do PTN. Não
são do Partido coligado a nós; são do Partido coligado à
Governadora. Adauto Tabosa foi candidato a Deputado
Federal em 2006 e a Prefeito em 2008, e o Raimundo, o Geleia, é o Presidente do Diretório Municipal do
PTN em Novo Repartimento, um Município que ﬁca na
área de inﬂuência do lago de Tucuruí. Nesse Município,
Senador Mão Santa, concentra-se o maior número de
assentamentos do Incra.
O Pará inteiro tem 40% dos assentamentos do
Incra no Brasil, e só esse Município tem 34 assentamentos. É o que tem maior número de assentamentos
no Estado que tem a maior área assentada. E tem os
dois maiores da América Latina.
E aí vem a denúncia do Adauto Tabosa e do
Raimundo, dizendo para mim: “Senador Flexa Ribeiro, para os dois maiores assentamentos da América
Latina, o Tuerê – Tuerê, na língua indígena, quer dizer
“terra criança” –, que ﬁca a 90 Km da sede de Novo
Repartimento, e o Rio Gelado, que ﬁca a 180 Km também da sede, desde 2005 até hoje, o MDA, através
do Incra, não mandou um real sequer para atender
as vicinais do Município, que tem o maior números de
assentamentos no Pará, que é o Estado que tem 40%
dos assentamentos no Brasil.
E digo sempre que o Governo Federal larga aquelas pessoas, abandona as pessoas naquelas áreas –
que não são de assentamento, não; são de desterro
–, sem condições de sustentar sua família, sem acompanhamento técnico, sem estradas vicinais, sem recursos. Essa é a verdade. Já estive em vários desses
assentamentos e sei que aquilo é pior do que viver em
condição sub-humana.
Senador Nery, ali, sim, deveria haver a preocupação de mandar ver trabalho escravo nos assentamentos do Incra, porque aí se veria como é que vivem
aquelas pessoas. Como eu disse, para o Ministério
do Desenvolvimento Agrário parece não existir Novo
Repartimento.
Daí, disse-me o Adauto Tabosa... Sabe o que
os colonos ﬁzeram, Senador Mão Santa? Os colonos
venderam uma vaca, venderam galinha, venderam
arroz, venderam o que eles produziam lá, cotizaram-

Quarta-feira 7

293

34337

se para poder patrolar a estrada, porque, senão, eles
não teriam condições nem de sair de lá.
Eles, os assentados, tiveram de pagar a patrola
para ajustar a estrada que ia do rio Arataú – eu vou
dizer de onde é para que o Incra e o MDA possam
mandar para lá – até a pista da Ciex. E, mais, a Superintendência do Incra em Marabá não tem nenhum
recurso para as vicinais de Novo Repartimento.
Quero ﬁnalizar, lamentando a injustiça, Senador
Mão Santa, que foi praticada contra o nosso amigo
Adauto Tabosa, por um questão política – política, Senador Paim, com pê minúsculo.
Ele foi candidato a Prefeito; perdeu a eleição. O
Prefeito que ganhou a eleição demitiu o Adauto, que
era professor concursado. Demitiu o Adauto! E ele
não teve condições de bancar a sua defesa. Então,
ele perdeu os prazos.
Então, ele, hoje, para poder sustentar a sua família, trabalha como ajudante de pedreiro. Disse a
mim: “Senador, eu, para sustentar a minha família,
com dignidade, estou trabalhando como ajudante de
pedreiro”. Que é uma proﬁssão digna, mas ele é um
professor concursado.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Mão Santa, V. Exª perde quando quer, lamentavelmente, dizer que a administração do seu Piauí está
pior que a do Pará. V. Exª perde de longe, lamentavelmente. Eu queria ganhar de V. Exª como Airton Sena
ganhava as corridas de Fórmula 1. Mas, ao contrário.
Que o Pará estivesse à frente sempre, como estava
até 2005, como estava em todas os índices, em todas
as comparações que eram feitas com os outros Estados da Federação brasileira. Lamentavelmente, o Pará
não tem Governo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Pela
ordem, e nós que encaminhamos aqui as PECs...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A conclusão...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
queria lembrar ao Paim, que foi um entusiasta da PEC
da Juventude, as palavras, e dizer para a minha juventude, aos jovens do meu Brasil: atentai bem! Acreditai,
lutai, trabalhai, estudai e amai, que o amanhã será muito
mais lindo, porque nós estamos trabalhando para fazer
no Brasil leis boas e justas, como agora, em que encaminhamos várias PECs. E o Paim é sempre o ícone
dessa modernização da democracia do Brasil.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, por uma
questão de justiça, quero repetir aqui que a PEC da Juventude é de autoria do Deputado Sandes Júnior, e me
pediram que eu ajudasse na mobilização aqui no Senado
– e é assim que estou fazendo –, com a presença inclusive hoje, aqui, de líderes de todo o País, liderados pelo
Danilo Moreira e outros do Conjuve, ele que é o presidente do Conselho Nacional de Juventude.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que eu recebi
aqui diversos telefonemas, para que eu simpliﬁcasse
o que diz a PEC da Juventude.
Permita-me que eu leia somente um parágrafo:
[...] a PEC da Juventude, a qual insere o
termo JUVENTUDE no capítulo dos direitos e
garantias fundamentais da Constituição Federal,
com o objetivo de suprir uma lacuna em nossa
Carta Magna, que reconhece crianças, adolescentes, idosos, indígenas e mulheres, mas é
omissa no que tange aos direitos da juventude.
Essa emenda tramita no Congresso Nacional
desde 2003, mas a luta pela sua aprovação
ganhou impulso após a realização da 1ª Conferência Nacional da Juventude, – ﬁnalizada em
abril de 2008 – na qual mais de 400 mil jovens
participaram e transformaram a PEC da Juventude em símbolo maior da luta pela ampliação
das políticas públicas para este segmento;
E complemento ainda, dizendo, Sr. Presidente,
que é importante resgatar que o Governo Lula criou
o ProUni, que garantiu, efetivamente, que ﬁlhos de
trabalhadores tivessem acesso à universidade. O Governo Lula desvinculou a DRU da educação, fruto do
Governo anterior, que tirava 20% dos recursos e destinava para a área que bem entendia.
É importante lembrar que o Governo Lula sancionou
o piso dos professores, mas, infelizmente, cinco Governadores acabaram entrando com uma ação no Supremo
Tribunal Federal contra o piso de R$950,00, que, atualizado, daria hoje em torno de R$1.350,00. É bom lembrar
que, no Governo Lula, nós criamos mais escolas técnicas
neste País do que em cem anos dos governos anteriores.
Foi também o Governo que criou mais universidades. É
claro que precisamos investir ainda muito mais na educação, mas, sem sombra de dúvida, este Governo foi
aquele que mais investiu na educação neste País.
Era isso, Senador Mão Santa. Obrigado pela
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Apenas quero ler um e-mail que recebi do meu Estado
do Piaui, de Arimatéia Azevedo, um extraordinário e
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bravo jornalista. Ele é um jornalista calejado, de lutas.
E ele diz que, diante de tantas mentiras que há hoje
na política, nós temos que afastar do Brasil aquilo que
estabeleceu Hitler, que Goebbles dizia: “Uma mentira
repetida se torna verdade”. Então, esse é o bravo jornalista Arimatéia Azevedo.
E é para isto o Senado: tem que ser a Casa de
denúncias, buscando a verdade.
“Infraestrutura? Qual?
Em entrevista à TV Meio Norte, o ex-governador [do Piauí] Wellington Dias disse que construiu a infraestrutura do Piauí, citando a energia
elétrica como exemplo. Dá para começar este
artigo fazendo uma inocente e despretensiosa
pergunta ao ex-governador: de que energia está
falando o agora candidato ao senado? A Bunge
em Uruçuí, para começar a operar, teve de fazer uma linha de energia com recursos próprios
porque o governo não fez. Agora a Bunge sofre
com a falta de energia. Ela interrompe mais de
10 vezes por mês sua produção industrial, com
sérios prejuízos. No litoral falta água porque não
tem energia e em todas as férias são premiadas
com apagões. E o Luz para Todos? O Piauí é o
único estado onde o programa não andou. Faltam
dezenas de milhares de ligações e é inevitável,
ele diﬁcilmente será concluído. A Cepisa é uma
das cinco piores empresas de energia do Brasil
e quem quiser conhecer a empresa é só ligar
para reclamar a falta de energia. É uma vergonha.
Outros itens de infraestrutura não estão prontos,
Teresina não tem Aeroporto e o “Campo de Aviação” atual não opera por instrumentos; o Porto
de Luiz Correia (com emendas do senador Mão
Santa) não está concluído; a estrada de ferro Teresina-Luiz Correia foi prometida pelo presidente,
mas até agora nenhum dormente foi assentado.
A Transnordestina, megaprojeto do governo federal, diﬁcilmente terá pelos menos 50 dos 440
Km construídos. É mais honesto reconhecer que
o Piauí não tem a infraestrutura de que precisa.
Ao invés de palavras que se perdem ao vento,
o Estado precisa de projetos, independente da
colocação partidária, credo e cor”.
É corajoso e verdadeiro esse jornalista, Arimatéia Azevedo, que, em sua matéria, pergunta: “Infraestrutura? Qual?”
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 990, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2006, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que altera dispositivos da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002 e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, tornando obrigatória a utilização da modalidade
de licitação pregão eletrônico e restringindo a modalidade carta-convite a situações excepcionais.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
lido anteriormente o Parecer nº 991, de 2010, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 188, de 2010, que conclui pelo sobrestamento de
sua tramitação nos termos do Requerimento nº 695,
de 2010, que encaminha, até que se tenha obtido do
Ministério das Comunicações as retiﬁcações ou ratiﬁcações necessárias.
O requerimento será incluído em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
lido anteriormente o Parecer nº 992, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 (nº 5.395/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a formação de
docentes para atuar na educação básica, e dá outras
providências (tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 54, de 2007).
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 693, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal seja concedido voto de
aplauso à Academia Nacional de Medicina.
Requeiro, ademais, que este Voto seja levado ao
conhecimento do atual Presidente da Academia Nacional de Medicina Dr. Pietro Novellino.
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Justiﬁcação
A Academia Nacional de Medicina (ANM) completou 181 anos. Fundada sob o reinado de D. Pedro
I, em 30 de junho de 1829, no Rio de Janeiro, a ANM
mudou de nome duas vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado: o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina,
cirurgia, saúde pública e ciências aﬁns, além de servir
como órgão de consulta do governo brasileiro sobre
questões de saúde e de educação médica.
Desde a sua fundação, seus membros se reúnem
toda quinta-feira, às 18h, para discutir assuntos médicos da atualidade, numa sessão aberta ao público.
A Academia também promove congressos nacionais
e internacionais, cursos de extensão e atualização e,
anualmente, durante a sessão de aniversário, distribui
prêmios para médicos e pesquisadores não pertencentes aos seus quadros.
A história da Academia Nacional de Medicina
confunde-se com a história do Brasil e é parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina
no País. Seu primeiro presidente foi o médico negro
Dr. Joaquim Cândido Soares Meireles.
Até hoje, a Academia já teve 638 médicos das
mais variadas especialidades e foi dirigida por 53 Presidentes.
A Academia Nacional de Medicina conta com 100
acadêmicos escolhidos entre médicos de notável saber,
com carreira das mais destacadas no País.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Duque.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 694, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, a retirada, em caráter deﬁnitivo, do PLS nº 432, de 2009,
de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senador Adelmir Santana.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência defere o requerimento, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Romeu Tuma enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanhamento
taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Existem proﬁssões que devemos reverenciar
pela beleza e sacrifício de seu trabalho. A exemplo
dos médicos e professores, longe de ser injusto com
tantas outros proﬁssionais, o corretor de imóveis tem
a missão de agradar seu cliente, em todas as fases da
comercialização do imóvel e ainda enfrentar a competitividade do mercado de trabalho.
O corretor é um proﬁssional autônomo, que depende exclusivamente das comissões que recebe por
vendas ou locação de imóveis. A principal ferramenta
de trabalho é o veículo que ele utiliza para levar seu
cliente até o endereço do imóvel, muitas vezes localizado em regiões distantes e não servidas por linhas
regulares de ônibus.
Essa diﬁculdade para exercer a proﬁssão me levou a apresentar, projeto (PLS nº 197/10) que acrescenta o inciso VI, ao artigo 1º da Lei nº 8.989, de 1995,
incluindo o corretor de imóveis entre os beneﬁciários
de isenção do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos adquiridos para serem
utilizados no transporte autônomo de passageiros,
como por pessoas com deﬁciência física.
A redução do preço dos automóveis, resultante
da isenção de IPI, possibilitará aos corretores a compra dessa ferramenta de trabalho, indispensável ao eﬁciente exercício de uma proﬁssão que exige contínuos
e rápidos deslocamentos, uma vez que os imóveis a
eles conﬁados, para ﬁns de venda, permuta, locação,
arrendamento, entre outras transações, estão espalhados por todo o traçado urbano e rural. Sem contar que
a diﬁculdade com transportes diminui os rendimentos
do corretor e prejudica o mercado imobiliário, um dos
mais importantes para a economia do País.
A ﬁgura do corretor é que eu chamaria de “autoridade conﬁável” na transação da compra de um imóvel,
porque ele endossa a legalidade da operação. Por isso,
o meu respeito à categoria, certamente compartilhada pela sociedade que conﬁa nesses proﬁssionais na
aquisição de seu sonho da casa própria.
E é exatamente esse sonho que aquece o mercado imobiliário. Sem contar a iniciativa do Governo
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federal, com o programa Minha Casa, Minha Vida, que
tem ajudado a milhares de famílias com renda de até 10
salários mínimos a adquirirem seu lugar. Na procura por
seu novo lar, a ajuda do corretor de imóvel é uma mão
amiga que o cidadão precisa, livre de estelionatários que
aproveitam da legislação para iludir o trabalhador.
Qual de nossas cidades prescinde da eﬁciência dos
corretores para crescer e modernizar-se? São eles vetores
da organização, crescimento e valorização de áreas urbanas, inclusive bairros inteiros, a exemplo do que aconteceu
em São Paulo, a partir da década de 1910, e lhe valeu o
título de “a cidade que mais cresce no mundo”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta sessão
do Senado da República com a presença, 22 horas e
12 minutos, desses bravos Senadores Jefferson Praia,
que representa a grandeza e a esperança do Amazonas,
e de Paulo Paim, que realmente, todos nós sabemos,
é o herdeiro dos Lanceiros Negros.
E adentra Flávio Arns.
A Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e os 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 309, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 685, de 2010)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. -PetroSal e dá outras providências.
Dependendo de pareceres da CCJ, CAE
e CI.
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.
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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
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, Jus-
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tiça 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 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.
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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
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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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.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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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 providências (inclui o peso dentre as informações que
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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
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
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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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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).
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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:
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.
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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 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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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 Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
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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 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.
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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
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 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
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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.
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
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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 2005Complementar, 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 2005Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade
das matérias que tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que 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.

JULHO 2010

Julho de 2010

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 2005Complementar, 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
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.

JULHO 2010

Julho de 2010
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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.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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.
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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.

JULHO 2010

Julho de 2010

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; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.

JULHO 2010

Julho de 2010
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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
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos paren-
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tes 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-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 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.
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.

JULHO 2010

Julho de 2010

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 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.
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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
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.
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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.
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
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.
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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.
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.
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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
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 des-
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crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 14
minutos.)
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº 201, de 2007, ADITADO PELOS REQUERIMENTOS Nºs 217 E 1.324,
DE 2007, 515 E 1.391, DE 2008, COMPOSTA DE 11
SENADORES TITULARES E 7 SUPLENTES, DESTINADA A APURAR NO PRAZO DE SESSENTA
DIAS, A LIBERAÇÃO, PELO GOVERNO FEDERAL,
DE RECURSOS PÚBLICOS PARA ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS – ONGs – E PARA ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO – OSCIPs -, BEM COMO A UTILIZAÇÃO
POR ESSAS ENTIDADES, DESSES RECURSOS E
DE OUTROS POR ELAS RECEBIDOS DO EXTERIOR, A PARTIR DO ANO DE 1999 ATÉ 8 DE NOVEMBRO DE 2007.
ATA DA 23ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 23ª Reunião, realizada em
19 de novembro de 2008, às onze horas e trinta e três
minutos na Sala nº 13 da Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senadores Heráclito Fortes
(DEM-PI) – Presidente, Inácio Arruda (PCdoB-CE)
– Relator, Valdir Raupp – (PMDB-RO), João Pedro
(PT-AM), Fátima Cleide (PT-RO), Mozarildo Cavalcanti
(PTB-RR) e Leomar Quintanilha (PMDB-TO).
SR. PRESIDENTE SENADOR HERÁCLITO FORTES (DEM-PI): Havendo o número regimental, declaro aberta a 23ª Reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada pelo Requerimento 201 de 2007,
aditada pelo Requerimento 217 de 2007 e o Requerimento 1.324 de 2007, lido em 08.11.2007, composta
de 11 Senadores Titulares e 7 Suplentes, destinada a
apurar, no prazo de 180 dias, a liberação pelo Governo
Federal, de recursos públicos para Organizações Não
Governamentais – ONGs e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, bem como
a utilização por essas entidades, desses recursos e de
outros por elas recebidos do exterior a partir do ano de
1999 até a data de 8 de novembro de 2007.
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A ata da reunião passada encontra-se sobre a
mesa e coloco-a em votação, propondo a dispensa da
sua leitura. Os Srs. Senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Esta Presidência comunica que foi aprovada ontem no Plenário do Senado, a prorrogação da presente
Comissão para a data de 01.07.2009, 1º de julho de
2009. A presente reunião, por entendimento havido
com os membros desta Comissão e as lideranças já
estão aprovados e serão marcados e, posteriormente,
avisados aos companheiros membros desta Comissão
as seguintes convocações: Sr. Francisco Felix da Entidade Educar. Com, da Bahia; um representante da
Receita Federal para fazer uma exposição sobre renúncia ﬁscal, de autoria do Relator Inácio Arruda; os
Srs. Antônio Pereira das Chagas e Paulo César Faria,
do Instituto de Formação e Assessoria Sindical Rural
Sebastião Rosa, autoria do Senador Colombo, Raimundo Colombo; Sra. Lisane Bufquin do Grupo IOS
Informática, para falar sobre os contratos ﬁrmados
entre a Finatec e a Infraero, autoria do Senador Sibá
Machado; Instituto Nacional de Formação e Assessoria
Sindical da Agricultura Familiar. Essa convocação já
está anexada a outro requerimento do mesmo teor e
é autoria do Senador Alvaro Dias, e também estamos
procedendo a marcação de data dos convocados: General Felix, do Secretário de Saúde do Estado do Piauí,
Sr. Assis Carvalho e temos um terceiro, a Sra. Micael
Ferroni Alves Pereira, do Instituto Data Brasil.
SENADOR JOÃO PEDRO (PT-AM): Presidente
Heráclito.
SR. PRESIDENTE SENADOR HERÁCLITO FORTES (DEM-PI): Pois não. Tem V. Exa.
SENADOR JOÃO PEDRO (PT-AM): O General
Felix é convidado, não é?
SR. PRESIDENTE SENADOR HERÁCLITO
FORTES (DEM-PI): O General Félix é convidado, é
convidado.
Nós temos, portanto, convocações no caso da
Sra. Lisane, temos convocações e temos convites,
de acordo com a aprovação. No caso, o General Felix
houve convite.
SR. RELATOR SENADOR INÁCIO ARRUDA
(PCdoB-CE): Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR HERÁCLITO FORTES (DEM-PI): Com a palavra.
SR. RELATOR SENADOR INÁCIO ARRUDA
(PCdoB-CE): Eu gostaria de solicitar à nossa Secretaria, se tem algum requerimento, que eu lembro que
naquele depoimento da Editora de Brasília, os dirigentes da Editora Brasília, nós ﬁcamos de fazer uma
convocação de uma das pessoas que foram citadas,
uma senhora que dirigiu outra ONG, acho que nós

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Paulo Paim (PT-RS)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)

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

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(1)

1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

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

(2)

(1)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/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.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado.
(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)
Número de membros: 5 titulares e 3 suplentes

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

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

(3,5)

Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.
3.
4.

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

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.
2.

PTB
1.

PDT
1.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)

(35)
(40)

(36)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,105)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93,104)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

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

(3,60,96,98)

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

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,95,99)

6. Paulo Duque (PMDB)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

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

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(1,60)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,78)

(58,77)

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

1. Jorge Yanai (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52)

(14,16,47)

(43,102,103)

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

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(18,50)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
VAGO

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Ideli Salvatti (PT)

(34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(33,78,104)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

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

(6,56)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(57,68,73)

(48,80,101)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,102)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

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

(50,76,79)

(49,74,80)

(55,93,103)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(46)

(23,37,83)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)
5. Sérgio Guerra (PSDB)

(24,67,85,92,97)

(20,66,100,105,106)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB
(7,11,59)

(10,45)

(4,40)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
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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)

(6,17,19)

2. VAGO

(2,3)

(2,8,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,7)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(9,14,15)

(5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(12)

1. João Durval (PDT)

(10)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
10. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(5,6)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(2,3)

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (102)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(32,72,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,35)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

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

(1,15,17,31)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(32)

(17,38)

(34)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

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

(16,17,36,70)

5. César Borges (PR)

(37,44)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,64)

Almeida Lima (PMDB)

(62,65)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(60,64)

(57,67,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

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

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(58,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(55,63,78)

(5,68,76,103,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

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

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

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

1. Efraim Morais (DEM)

(51)

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

(45)

(52,82,85,97,98)

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

(42)

(29,74,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(47)

(46)

(4,43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,73)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(50)

(26,75,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(49,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
31. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
32. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
35. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
44. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
45. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
47. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
49. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
52. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 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.

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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).
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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gerson Camata (PMDB)

(2)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)
Eliseu Resende (DEM)

(33)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

(1,27)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(28)

Marisa Serrano (PSDB)

(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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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).
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

1. VAGO

(1)

2.

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

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

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

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

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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Aloizio Mercadante (PT)

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
Paulo Paim (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,94,99)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

3. Hélio Costa (PMDB)

(64)

(6,76,77)

(2,95,96)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(48)

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

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

(8,52)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

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

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

(32,60,81,82,90,91)

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,25)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(36,43,55,57)

1. VAGO

(42,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,41)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(47)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(46)

(44,49,51)

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

(33)

1. Jorge Yanai (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(32)

2. Jayme Campos (DEM)

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

Rosalba Ciarlini (DEM)

(29)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(38)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(37)

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

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,34)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,35)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(37)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,78)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
VAGO

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,63,67,70,75)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49)

(20,60,61,62,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

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

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

(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(43,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(40,45)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(37,47)

(35,44)

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

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

1. Demóstenes Torres (DEM)

(26,77,79)

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

(13,53,55,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,56)
(15)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
46. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
47. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Raimundo Colombo (DEM)

(10,11)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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).
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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
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

(3)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(15)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(14)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(11)

1. VAGO

(10)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 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
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

(3)

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

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 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
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Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P,
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Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.
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O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da
Comissão, realizada em 18.08.2001.
2
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.
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