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Ata da 152ª Sessão, Não Deliberativa
em 31 de agosto de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko,
do Sr. Heráclito Fortes, da Sra. Míura Demarchi e dos Srs. João Faustino e Belini Meurer
(Inicia-se a Sessão às 14 e encerra-se
às 21 horas e 49 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.284, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 246, de 2010,
(nº 474 de 2010 na origem) de iniciativa do
Presidente da República que solicita autorização do Senado Federal para que seja
contratada operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), entre o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, destinada a ﬁnanciar, parcialmente, o
“Programa de Desenvolvimento Ambiental
da Bahia – PDA”.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
I – Relatório
Trata-se de pleito do Estado da Bahia para que
seja autorizada operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). Os recursos da operação
destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de
Desenvolvimento Ambiental da Bahia – PDA.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX),
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
na forma da Recomendação nº 846, de 5 de maio de
2006, prorrogada e alterada pelas Resoluções Coﬁex
nºs 422, 15 de dezembro de 2008, 448, de 13 de julho
de 2009, e 524, de 16 de julho de 2010.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre
as ﬁnanças externas da União, bem como analisou as
informações referentes ao mutuário, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento de garantia pela União,
desde que, previamente à assinatura dos instrumentos
contratuais, seja formalizado o respectivo contrato de
contragarantia, comprovado o cumprimento substancial
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das condições especiais do primeiro desembolso e veriﬁcada a adimplência do mutuário perante o garantidor,
como atestado pelo Parecer nº 876/2010/Gerﬁ/Copem/
Secad IV/STN, de 23 de junho de 2010.
O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação, conforme o Ofício nº 112/2010/
Desig/Dicic-Sured, de 19 de maio de 2010.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 1.596/2010,
de 30 de julho de 2010, pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e concluí não haver óbice legal
à concessão da garantia por parte da União, obedecidas
as mesmas condições previstas no parecer da STN.
II – Análise
O objetivo do Programa de Desenvolvimento
Ambiental da Bahia – PDA contribuir para a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais
do Estado, especialmente no que se refere aos recursos hídricos.
O programa contará com investimentos totais de
US$16,7 milhões, sendo US$10 milhões ﬁnanciados
pelo BID e o restante na forma de contrapartida estadual. A previsão é de que os desembolsos ocorram
ao longo do período 2010-2013. A estimativa do custo efetivo médio da operação situa-se em 5,24% ao
ano, ﬂutuante conforme a variação da taxa de juros
interbancária praticada em Londres (LIBOR). Trata-se
de custo considerado compatível com o custo atual
da curva média de captação do Tesouro Nacional em
dólares dos Estados Unidos da América, no mercado
internacional.
Em resumo, a parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos
no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e nas
Resoluções do Senado Federal nos 40 e 43, de
2001, e alterações subsequentes;
b) inclusão do programa no Plano Plurianual do Estado para o período 2008-2011
(Lei Estadual nº 10.705, de 14 de novembro
de 2007) e na lei que estima a receita e ﬁxa a
despesa do Estado para o exercício de 2010
(Lei Estadual nº 11.630, de 30 de dezembro
de 2009);
c) obtenção de autorização do Poder
Legislativo local e oferecimento de contragarantias a União (Lei Estadual nº 11.057, de 26
de junho de 2008);
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d) observância dos limites de endividamento e comprovação de capacidade de pagamento pelo Estado; ademais, a operação
almejada está prevista no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado da
Bahia, cujas metas e compromissos estão
sendo cumpridos; por conseguinte, não há
violação dos acordos de reﬁnanciamento ﬁrmados com a União;
e) existência de margem para a concessão, pela União, da garantia pleiteada e
de margem suﬁciente para que o Estado reembolse a União caso esta tenha de honrar
o compromisso assumido na condição de garantidora;
f) inexistência de compromissos honrados pela União em nome do Estado nos últimos anos; além do mais, esse ente acha-se
adimplente com as instituições integrantes do
sistema ﬁnanceiro nacional;
g) observância dos limites para despesas
com parcerias público-privadas;
h) não atribuição ao Tesouro Nacional de
riscos superiores aqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza;
i) pleno exercício da competência tributária do Estado;
j) observância dos gastos mínimos com
saúde e educação e dos limites máximos para
as despesas com pessoal.
Na avaliação da STN, permanecem pendentes de
averiguação (i) o cumprimento, pelo Estado da Bahia,
das condições prévias ao primeiro desembolso, (ii) a
adimplência da administração direta estadual para com
a União e suas entidades controladas e (iii) a formalização do contrato de contragarantia.
A PGFN, a seu tempo, frisou que as cláusulas
contidas na minuta de contrato são as usualmente utilizadas nas operações de crédito celebradas com o BID.
Ademais, não consta disposição de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública,
contrária à Constituição e às leis do País, bem assim
que implique compensação automática de débitos e
créditos. Quanto à compatibilidade entre os procedimentos licitatórios utilizados pelo BID e os dispositivos
da legislação brasileira, objeto do Acórdão nº 1.347, de
2010, do TCU, a Procuradoria entende que a assinatura do contrato subordina-se à suspensão ou cessação
dos efeitos da referida decisão.
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Os Procuradores da Fazenda Nacional, entretanto, ressalvaram que consulta ao Cadastro único de
Convênios (CAUC) apontou a existência de pendências da administração direta do Estado da Bahia em
relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), à prestações de contas de convênios, à dívida
ativa da União e ao Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (CADIN). No
entanto, os §§ 4º e 5º do art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, inseridos pela Resolução nº 41, de 2009, permitem, expressamente, que a
comprovação de adimplência do ente garantido quanto aos pagamentos e prestações de contas se dê por
ocasião da assinatura do contrato de garantia, desde
que a correspondente resolução desta Casa contenha
dispositivo condicionando a efetividade da autorização
à citada comprovação.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
da Bahia encontra-se de acordo com o que preceituam
as Resoluções do Senado Federal nºs 40 e 43, ambas
de 2001, e 48, de 2007, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito
externo pretendida, com garantia da União, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2010
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil no valor
de até US$10.000.000,00 (dez milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$10.000.000,00 (dez milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de
Desenvolvimento Ambiental da Bahia – PDA”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
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IV – valor: até US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR;
VI – moeda de desembolso: dólar dos
Estados Unidos da America;
VII – prazo de desembolso: 4 (quatro)
anos, contados a partir da vigência do contrato;
VIII – amortização do saldo devedor:
parcelas semestrais e consecutivas e, na medida do possível, iguais, a serem pagas nos
dias 15 dos meses de junho e dezembro de
cada ano, vencendo-se a primeira quatro anos
após a data de vigência do contrato e a última
até 25 anos após esta data;
IX – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da
amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre determinada pelo BID, e
composta pela a) taxa de juros LIBOR trimestral
para dólar dos Estados Unidos da América; b)
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que ﬁnanciam
os empréstimos do Mecanismo Unimonetário
com taxa de juros baseada na LIBOR; c) mais
o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado
por operações para mitigar as ﬂutuações da
LIBOR; d) mais a margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;
X – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, calculada sobre
o saldo não desembolsado do ﬁnanciamento,
exigida juntamente com os juros, entrando
em vigor sessenta dias após a assinatura do
contrato, em caso algum superior ao percentual de 0,75% (setenta e cinco centésimos por
cento) ao ano;
XI – despesas com inspeção e supervisão geral: por decisão da política atual, o BID
não cobrará montante para atender despesas
com inspeção e supervisão geral, sendo que,
conforme revisão periódica de suas políticas,
notiﬁcará ao Mutuário um valor devido em um
semestre determinado, que não poderá ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento,
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dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º O mutuário poderá solicitar ao BID, nos termos do contrato, com o consentimento do ﬁador e arcando com os custos decorrentes da opção, a conversão para taxa de juros ﬁxa, de parte ou da totalidade
dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada
na LIBOR, e uma nova conversão para taxa de juros
baseada na LIBOR, de parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros ﬁxa.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada a:
I – que o Estado da Bahia celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
cotas de repartição de receitas de que tratam
os arts. 157 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas no art. 155,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo
Federal requerer as transferências de recursos
necessários para cobertura dos compromissos
honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento
das condições prévias ao primeiro desembolso,
estipuladas no contrato de empréstimo;
III – que seja comprovada a situação de
adimplência de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, com
a redação dada pela Resolução do Senado
Federal nº 41 de 2009.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Eduardo Suplicy.
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PARECER Nº 1.285, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 248, de 2010,
(nº 478 2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que solicita autorização do Senado Federal para que seja
contratada operação de crédito externo,
como garantia da República Federativa do
Brasil, entre o Estado da Bahia e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, destinada ao ﬁnanciamento parcial
do “Projeto Integrado do Estado da Bahia:
Pobreza Rural – Projeto de Combate à Pobreza Rural no Interior da Bahia – PRODUZIR III”.
Relator: Senador Belini Meurer
I – Relatório
É submetida à apreciação do Senado Federal a
Mensagem nº 248, de 2010, do Presidente da República, que solicita autorização para que seja contratada
operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Estado da Bahia e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total
de até US$30.000.000,00.
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao ﬁnanciamento parcial do “Projeto Integrado do
Estado da Bahia: Pobreza Rural – Projeto de Combate a Pobreza Rural no Interior da Bahia – PRODUZIR
III”. O objetivo do programa é reduzir a pobreza rural
e suas consequências, mediante ﬁnanciamentos não
reembolsáveis de pequenos investimentos de use comunitário. Ademais, visa fortalecer as Associações
Comunitárias e Conselhos Comunitários, organizações
que propiciam autonomia e cidadania à população carente da zona rural.
O programa será executado pela Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) do Estado
da Bahia, abrangendo o período 20102012, e contará
com investimentos ﬁnanciados pelo BIRD no valor de
US$30 milhões e aporte de contrapartida estadual no
valor de US$10 milhões. De acordo com parecer técnico do Governo do Estado da Bahia, as análises de
custo-benefício evidenciam a viabilidade econômica
dos subprojetos apoiados pela operação em análise.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade de empréstimo com margem variável (variable
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spread loas), com taxa de juros baseada na LIBOR, e
as demais condições usuais de empréstimos do BIRD.
O custo efetivo do empréstimo é estimado em 4,21% a.
a., ﬂutuante conforme a variação da LIBOR. Situa-se,
portanto, em patamar aceitável, considerando o custo
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional
no mercado internacional.
Entre os documentos encaminhados ao Senado Federal, constam os Pareceres da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que examinam as informações referentes ao pleito e concluem favoravelmente à
sua aprovação, desde que obedecidas as condicionalidades prévias ao primeiro desembolso, formalizado
o contrato de contragarantia e comprovada a situação
de adimplência do Estado perante a União.
II – Análise
As operações de crédito interno e externo dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios subordinam-se à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nos 40
e 43, de 2001, do Senado Federal. As operações de
crédito externo são sujeitas a autorização especíﬁca
do Senado Federal, nos termos do art. 28 da Resolução nº 43, de 2001.
Por sua vez, a concessão de garantias pela União
subordina-se ao cumprimento dos limites e condições
estabelecidos na Resolução nº 48, de 2007, com as
alterações introduzidas pela Resolução nº 41, de 2009,
e também são sujeitas a autorização especíﬁca do
Senado Federal.
Ademais, devem ser obedecidas as disposições
constantes da Lei Complementar nº 101, de 2000, a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A STN emitiu o Parecer GERFI/COPEM/SUBSEC4/STN/MF nº 887, de 24 de junho de 2010, favorável ao pleito e a concessão de garantia da União
nessa operação de crédito externo.
No parecer, são fornecidas informações acerca
da situação do Estado da Bahia no que diz respeito ao
cumprimento das condições e exigências de natureza
ﬁnanceira e processual, estipuladas nas resoluções do
Senado Federal e na LRF.
Relativamente aos aspectos de natureza ﬁnanceira, nos termos das condições e exigências deﬁnidas nas
resoluções supracitadas, aplicáveis ao ﬁnanciamento
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) O referido programa foi identiﬁcado
como passível de obtenção de ﬁnanciamento
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externo pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), conforme a Recomendação
nº 985, de 13 de dezembro de 2007, homologada pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão).
b) A contratação da operação de crédito
foi deferida pelo Parecer COPEM/STN nº 637,
de 21 de maio de 2010, que considerou terem
sido atendidos os requisitos mínimos previstos
na Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, especial, quanto aos limites de endividamento do Estado da Bahia. Foram atendidas
também as demais condições estabelecidas
no art. 32 da LRF.
c) Relativamente a exigência constitucional de que programas ou projetos constem do
plano plurianual e da lei orçamentária anual, e
informado que os investimentos previstos no
programa mencionado constam da Lei Estadual nº 10.705, de 14 de novembro de 2007,
que dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado
da Bahia para o período 2008-2011.
d) Ademais, a Lei Estadual nº 11.630,
de 30 de dezembro de 2009, que estima a
receita e ﬁxa a despesa do Estado da Bahia
para o exercício ﬁnanceiro de 2010, contempla dotações para a execução do programa no
exercício em curso. Constam desse orçamento dotações relativas as receitas da operação
de crédito externo e despesas com encargos
da dívida.
e) A STN também veriﬁcou que há previsão do oferecimento de contragarantias da
parte do Estado da Bahia. Para tanto, a Lei
Estadual nº 11.044, de 9 de maio de 2008, autoriza o Poder Executivo a contratar a presente
operação de crédito e a vincular as receitas
previstas nos arts. 155, 157 e 159, nos termos
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal,
e outras garantias em direito admitidas.
f) É possível atender a esse pleito de
garantia, pois: (i) são consideradas suﬁcientes e adequadas as contragarantias a serem
prestadas; e (ii) o Estado da Bahia conta com
recursos suﬁcientes, devidamente demonstrados, para o ressarcimento à União caso essa
venha a honrar o compromisso na condição
de garantidora da operação.
g) De acordo com o Relatório de Gestão
Fiscal da União para o primeiro quadrimestre
de 2010, há margem para a concessão da
pleiteada garantia da União, dentro do limite
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estabelecido no art. 9º da Resolução nº 48,
de 2007.
h) Estado da Bahia encontra-se adimplente em relação às metas e compromissos
assumidos no Programa de Reestruturação e
Ajuste Fiscal, tendo cumprido regularmente os
compromissos pactuados e atingido as metas
acordadas contratualmente com a União.
i) Ademais, segundo a Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI) da STN, o
Estado da Bahia encontra-se adimplente com
a União relativamente aos ﬁnanciamentos e
reﬁnanciamentos por ela recebidos.
j) A veriﬁcação da adimplência ﬁnanceira
em face da Administração Pública Federal e
suas entidades controladas e de recursos dela
recebidos poderá ser feita mediante consulta
ao Cadastro Único de Convênio (CAUC), por
ocasião da assinatura do contrato de contragarantia, conforme prevê a Resolução nº 41,
de 2009, que alterou a Resolução nº 48, de
2007.
k) A operação de crédito externo pretendida encontra-se com suas condições ﬁnanceiras
devidamente incluídas no Sistema de Registro
de Operações Financeiras (ROF), do Banco
Central do Brasil (BACEN), sob o número TA490736, para ﬁns de registro e ﬁscalização
dos ﬂuxos de capital estrangeiro.
A PGFN emitiu o Parecer PGFN/COF nº 1.646,
de 6 de agosto de 2010. No exame das clausulas da
minuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável à
espécie. Em especial, foi observado o disposto no art.
8º da Resolução nº 48, de 2007, que veda disposição
contratual de natureza política, atentatória a soberania
nacional e a ordem ou contrária a Constituição e às
leis brasileiras, bem como que implique compensação
automática de débitos e créditos.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado da Bahia para contratar a
operação de crédito, com garantia da União, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2010
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
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no valor total de até US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Projeto Integrado do Estado da Bahia:
Pobreza Rural – Projeto de Combate a Pobreza Rural
no Interior da Bahia – PRODUZIR III”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
V – modalidade: empréstimo com margem variável (variable spread loan);
VI – prazo de desembolso: 31 de julho
de 2013;
VII – amortização: 47 (quarenta e sete)
parcelas semestrais e consecutivas, de valores sempre que possível iguais, vencendo-se
a primeira em 15 de setembro de 2015 e a última em 15 de setembro de 2038; cada uma
das 46 (quarenta e seis) parcelas corresponderá a 2,13% do valor total do empréstimo e
a última corresponderá a 2,02%;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas de pagamento da amortização e
calculados sobre o saldo devedor periódico do
empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de
juros Libor semestral para dólar dos Estados
Unidos da América acrescidos de uma margem
(spread) a ser determinada pelo BIRD;
IX – juros de mora: 0,5% ao ano acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos,
vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista
para o pagamento dos juros;
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X – comissão à vista (front-end fee):
0,25% sobre o valor total do empréstimo, a
ser paga na data em que o contrato entrar
em efetividade;
XI – opções de ﬁxação de taxa de juros: a contratação na modalidade margem
variável permite a sua alteração para contratação em margem ﬁxa mediante solicitação
formal ao credor.
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º Para o exercício das opções referidas no
inciso XI deste artigo, ﬁca autorizada a cobrança dos
encargos incorridos pelo Bird na sua realização e de
uma Comissão de Transação (Transaction Fee).
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
§ 1º A autorização prevista no caput ﬁca condicionada a que o Estado da Bahia celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das receitas previstos nos
arts. 155, 157 e 159, em conformidade com o § 4º
do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas, podendo o Governo
Federal reter os recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Estado da Bahia
ou das transferências federais.
§ 2º Previamente a assinatura dos instrumentos
contratuais, o Estado da Bahia comprovará, junto ao
Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições
para o primeiro desembolso, conforme estipulado no
contrato de empréstimo, e a adimplência do Estado e
de todos os seus órgãos e entidades quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
§ 3º A contratação referida no art. 1º ﬁca condicionada suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Tribunal de
Contas da União.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010.
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PARECER No 1.286, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem no249, de 2010, de
iniciativa do Presidente da República (no
480/ 2010, na origem), que solicita retiﬁcação de autorização concedida pela Resolução do Senado Federal no 28, de 14 de julho
de 2010, para a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, em ienes, com valor
equivalente a até US$130.000.000,00 (cento
e trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Estado
de São Paulo e o Japan Bank for Internacional Cooperation – JBIC e um consórcio de
bancos japoneses liderado pelo Sumitómo
Mitsui Banking Corporation – SMBC, para
ﬁnanciamento parcial do Empreendimento
Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo,
desenvolvido em coﬁnanciamento com o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Belini Meurer
I – Relatório
A Resolução do Senado Federal nº 28, de 2010,
publicada em 14 de julho de 2010, autorizou operação
de crédito externo, com garantia da União, entre o Estado de São Paulo e o Japan Bank for International Cooperation – JBIC e um consórcio de bancos japoneses
liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation –
SMBC, para ﬁnanciamento parcial do Empreendimento
Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, desenvolvido
em coﬁnanciamento com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.
Tal resolução, no entanto, contém inexatidão que
impede o exercício da autorização nela contida, sendo
necessária sua retiﬁcação.
O texto da citada Resolução no 28, de 2010, referese a “um consórcio de bancos privados japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC),
na qualidade de agente ﬁnanceiro garantido pelo Japan
Bank for International Cooperation (JBIC)”, em conformidade com o que dispunha o Parecer no 721/2010/GERFI/
COPEM/SECAD4/STN, de 31 de maio de 2010.
A redação correta, contudo, seria “Japan Bank
for International Cooperation – JBIC e um consórcio
de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui
Banking Corporation – SMBC”
Ou seja o JBIC não é o garantidor da operação e
sim um dos credores, em conjunto com o SMBC.

Quarta-feira 1º

Ao constatar a discrepância, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria da Fazenda Nacional
consideraram recomendável o envio de Mensagem
Presidencial ao Senado com vistas a proceder à retiﬁcação do texto.
II – Analise
Trata-se de retiﬁcação formal que em nada afeta
as condições ﬁnanceiras e ﬁscais envolvidas na operação, já analisadas quando da tramitação de autorização que culminou com a edição da Resolução do
Senado Federal no 28, de 2010.
III – Voto
Frente ao exposto, voto pela retiﬁcação da Resolução do Senado Federal no 28, de 2010, nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
No 50, DE 2010
Altera a Resolução do Senado Federal no 28, de 2010, com vistas a retiﬁcar
os nomes dos credores de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de
São Paulo e o Japan Bank for Internacional Cooperation – JBIC e um consórcio de
bancos japoneses liderado pelo Sumitomo
Mitsui Banking Corporation – SMBC, para
ﬁnanciamento parcial do Empreendimento
Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo,
desenvolvido em coﬁnanciamento com o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A ementa da Resolução do Senado Federal no 28, de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com
o Japan Bank for Internacional Cooperation
– JBIC e um consórcio de bancos japoneses
liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, em ienes japoneses equivalentes a até US$130.000.000,00 (cento e
trinta milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).” (NR)
Art. 2º Os arts. 1º e 2º da Resolução do Senado
Federal no 28, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Japan
Bank for International Cooperation – JBIC e
um consórcio de bancos japoneses liderado
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation
—SMBC, em ienes japoneses equivalentes a
até US$130.000.000,00 (cento e trinta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).
.................................................... ”(NR)
“Art. 2º ..................................................
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II – credores: Japan Bank for International
Cooperation – JBIC e um consórcio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui
Banking Corporation – SMBC;
.................................................... ” (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010, – Senador Eduardo Azeredo, Relator.
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PARECER Nº 1.287, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 250, de 2010
(nº 479 2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que solicita autorização do Senado Federal para que seja
contratada operação de crédito externo
entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões
de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, cujos recursos destinam-se a
ﬁnanciar, em parte, o Programa “Estruturando a Governança para a Resposta Nacional
ao HIV/AIDS e outras DST – AIDS SUS”.
Relator: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
Trata-se de pleito do Governo Federal para que
seja autorizada operação de crédito externo junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos da operação destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do Programa “Estruturando
a Governança para a Resposta Nacional ao HIV/AIDS
e outras DST – AIDS SUS”.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da
Recomendação nº 1.033, de 13 de junho de 2008.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre
as ﬁnanças externas da União, bem como analisou as
informações referentes à referida operação de crédito,
manifestando-se favoravelmente a sua contração, na
forma do Parecer nº 1.089/Geope/Codip/Subsec III/
STN, de 14 de julho de 2010.
O Banco Central do Brasil, a seu tempo, efetuou
o credenciamento da operação sob o registro TA nº
543613.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 1.600, de 2
de agosto de 2010, pronunciou-se pela legalidade das
minutas contratuais e concluiu não haver óbice legal a
concessão da garantia por parte da União.
II – Análise
A STN assim resume o objeto do ﬁnanciamento
visado:
3. ..........................................................
a) aumentar o acesso e utilização de medidas de prevenção AIDS e doenças sexualmente transmissíveis e respectivo tratamento
aos grupos de risco; b) melhorar a performance do Programa mediante a implementação
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descentralizada e c) melhoria da governança
e gerenciamento baseado em resultado.
..............................................................
6. Serão apoiados dois programas de
governo (...) previstos no Plano Plurianual de
Investimentos – PPA 2008/2011 sob as ações
20AC – “Incentivo ﬁnanceiro a Estados, Distrito
Federal e Municípios para ações de prevenção e qualiﬁcação da atenção em HIV/AIDS e
outras DST” e 8670 – “Vigilância, prevenção e
controle em HIV/AIDS e outras DST”.
7 ............................................................
uma vez demonstrada a aplicação mínima
de 70% de recursos nas ações orçamentárias
dos programas elegíveis e veriﬁcado o cumprimento das metas e indicadores pactuados,
(...) o Banco reembolsará até 30% dos gastos
efetuados. (...) os recursos reembolsados ingressarão na Conta Única do Tesouro Nacional
e deverão ser utilizados em conformidade com
as regras estabelecidas anualmente pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
O custo total do projeto alcança US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
America), sendo US$67.000.000,00 (sessenta e sete
milhões de dólares) como resultado da operação de
crédito externo em comento, a ser desembolsados em
quatro anos, e o restante, US$133.000.000,00 (cento
e trinta e três milhões de dólares), correspondendo a
contrapartida nacional.
A STN estima que o custo efetivo media da operação situa-se em 5,71% (cinco inteiros e setenta e
um centésimos por cento) ao ano, ﬂutuante conforme
a variação da taxa de juros de referência do mercado
interbancário londrino (London Interbank Offered Rate
– Libor). Considerando-se o custo atual da curva média
de captação do Tesouro Nacional em dólar dos Estados Unidos da América no mercado internacional, a
operação encontra-se em patamares aceitáveis para
aquela Secretaria.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos
na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), e na Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007;
b) inclusão do projeto no Plano Plurianual para o período 2008/2011 (Lei nº 11.653,
de 2008) e na Lei que estima a receita e ﬁxa
a despesa da União para o exercício de 2010
(Lei nº 12.214, de 2010);
c) observância dos limites de endividamento e apresentação de capacidade de pagamento;
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d) não atribuição ao Tesouro Nacional de
riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza.
A PGFN, a seu tempo, frisou que a minuta de contrato não contém disposição de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à
Constituição e às leis do País, bem assim que implique
compensação automática de débitos e créditos.
Os Procuradores, entretanto, ressaltaram que o Tribunal de Contas da União determinou mediante o Acórdão nº 1.347, de 2010, que sejam observados diversos
dispositivo da legislação brasileira pelos procedimentos
licitatórios exigidos pelo BIRD dos seus mutuários. Essa
determinação será objeto de recurso da parte da PGFN,
juntamente com a Advocacia-Geral da União. Como, porém, a Corte de Contas já se pronunciou, em reposta a
embargos de declaração apresentados anteriormente,
favorável ao uso das normas do BIRD, os Procuradores
entenderam que seria possível submeter ao Senado Federal a presente matéria desde que a assinatura do contrato ﬁque condicionada à suspensão ou cessação dos
efeitos resultantes do citado acórdão.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Presidente da República encontra-se de acordo com o
que preceitua a Resolução do Senado Federal nº 48,
de 2007, devendo ser concedida a autorização para a
contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL Nº 51, DE 2010
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de dólares dos Estados
Unidos da America).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º E a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento no
valor de ate US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa “Estruturando a Governança para a Resposta Nacional ao
HIV/AIDS e outras DST – AIDS SUS”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do
Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
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III – valor: até US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de dólares dos Estados
Unidos da América);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 30 de
dezembro de 2014;
VI – amortização: parcelas semestrais
e consecutivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, pagas nos dias 15 dos meses
de novembro e maio de cada ano, vencendose a primeira parcela em 15 de novembro de
2015 e a última em 15 de maio de 2040, com
cada parcela correspondendo a 2% (dois por
cento) do valor total do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas do pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa
de juros de referência do mercado interbancário londrino (LIBOR) semestral para dólar
dos Estados Unidos da América, acrescida
de uma margem (spread) a ser determinada
pelo BIRD semestralmente;
VIII – juros de mora: conforme disposição contratual, acrescidos aos juros vencidos
e ainda não pagos em até trinta dias após a
data prevista para o seu pagamento, sendo,
atualmente, de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano;
IX – comissão à vista (front-end fee):
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em
efetividade;
X – opção de alteração da modalidade
de empréstimo: a contratação na modalidade
“margem variável” permite a alteração para a
modalidade “margem ﬁxa” mediante solicitação
formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º A contratação referida no art. 1º ﬁca condicionada à suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acordo nº 1.347, de 2010, do Tribunal de
Contas da União.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Roberto Cavalcanti, Relator.
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PARECER Nº 1.288, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 254, de 2010
(nº 500/2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que propõe seja
autorizada a contratação de operação de
crédito externo entre o Estado de Pernambuco e o Banco Interamericano “de Desenvolvimento – BID, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), cujos
recursos destinam-se ao ﬁnanciamento
parcial do Programa de Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade
de Arranjos Produtivos Locais (APL) do
Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
O Presidente da República, mediante a Mensagem nº 254, de 2010, submete à apreciação do Senado
Federal pleito do Estado de Pernambuco, que solicita
autorização para contratar operação de crédito externo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
com a garantia da República Federativa do Brasil.
A operação de crédito, no valor de até
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), destina-se a ﬁnanciar, parcialmente, o Programa de Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos
Locais (APL) do Estado de Pernambuco.
Constam dos autos do processo a Exposição de
Motivos nº 127/2010, do Ministro da Fazenda, os Pareceres favoráveis da Procuradoria Geral do Estado de
Pernambuco, da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a minuta do
contrato de empréstimo, além de outros documentos
referentes ao mutuário e a operação.
O Programa foi identiﬁcado como passível de
obtenção de ﬁnanciamento externo pela Comissão
de Financiamentos Externos (COFIEX), de que trata
o Decreto nº 3.502, de 12 de junho de 2000. O Banco Central do Brasil (BACEN), por meio do Ofício nº
171/2010/Desig/Dicic-Sured credenciou a operação e
suas condições ﬁnanceiras, devidamente incluídas no
Sistema de Registro de Operacões Financeiras (ROF)
do BACEN sob o número TA530170.
Segundo a STN, o Programa contará com investimentos totais de US$16,7 milhões, sendo US$10
milhões provenientes do presente empréstimo e o restante da contrapartida estadual.
A operação de crédito sob exame será efetuada
na modalidade de Empréstimo do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do BID, com taxa de juros
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baseada na Libor e desembolsos previstos para o período 2010 a 2014.
De acordo com o cálculo efetuado pela STN, o
custo estimativo da operação com o BID situa-se em
5,2% ao ano, ﬂutuante conforme a variação da Libor,
patamar considerado aceitável, tendo em vista o custo
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional
em dólar no mercado internacional.
II – Análise
As operações de crédito interno e externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão sujeitas a observância das condições e
exigências estabelecidas pelas Resoluções nºs 40 e 43,
de 2001 e nº 48, de 2007, todas do Senado Federal,
bem como das disposições constantes da Lei nº 101,
de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Atendendo as determinações desses normativos,
e tendo em vista as condições apresentadas pelo Estado de Pernambuco, a STN emitiu os Pareceres nº
1256/2008 COPEM/STN, de 21 de julho de 2008 e o
citado Parecer nº 1024-2010/GERFI/COPEM/SUBSEC
IV/STN/MF, de 8 de julho de 2010, ambos favoráveis
ao pleito e a concessão de garantia da União operação
de crédito externo sob exame.
Particularmente em relação à concessão de garantia da União, prevista na Resolução nº 48, de 2007,
e no art. 32 da LRF, é necessário o atendimento das
seguintes condições:
1 – oferecimento de contragarantias suﬁcientes
para o pagamento de qualquer desembolso que a União
venha a fazer se chamada a honrar a garantia;
2 – adimplência do tomador do empréstimo para
com a União e com as entidades controladas pelo Poder Público Federal, inclusive quanto à prestação de
contas de recursos dela recebidos.
A STN, por intermédio do Parecer nº 1.024, GERFI/COPEM/SUBSEC IV/STN/MF, de 2010, informa que
o Estado de Pernambuco encontra-se adimplente com
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e que a veriﬁcação de adimplência ﬁnanceira
em face da Administração Pública Federal e suas entidades controladas, bem como no que diz respeito aos
recursos dela recebidos poderá ser feita na ocasião da
assinatura do contrato de contragarantia, conforme a
Res. nº 41, de 2009, do Senado Federal.
Ademais, não há procedimento de cobrança referente à recuperação de crédito decorrente de honra
de aval ou execução de garantias, em relação ao Estado de Pernambuco.
Quanto aos aspectos orçamentários, cumpre
registrar que o Programa em tela está incluído na Lei
Estadual nº 13.306, de 1º-10-2007, que dispõe sobre
o Plano Plurianual do Estado de Pernambuco para o
período 2008/2011, e conta com dotações necessárias
para dar início à execução do Projeto no exercício de
2010, nos termos da Lei nº 13.978, de 17-12-2009, Lei
Orçamentária Estadual para 2010.
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Além disso, a Lei Estadual nº 13.803, de 16-62009, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação
de crédito em comento, e a oferecer, como contragarantia à garantia da União, as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o
§ 4º do art. 167, todos da Constituição Federal.
De acordo com estudo elaborado pela STN, que
abrange os anos de 2008 até 2018, as garantias oferecidas pelo Estado de Pernambuco são consideradas suﬁcientes para ressarcir a União caso esta venha a honrar
compromisso na condição de garantidora da operação.
Mais ainda, segundo a análise da capacidade de
pagamento consignada na Nota nº 616, COREM/STN,
de 14-6-2010, o Estado de Pernambuco foi classiﬁcado
na categoria “B”, suﬁciente, portanto, para a concessão da garantia da União. Na citada Nota, a Corem
informou que a operação esta prevista no Programa
de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco, não caracterizando violação dos acordos de
reﬁnanciamento ﬁrmados com a União, e que o Estado
se encontra adimplente em relação às metas e compromissos estabelecidos no Programa.
A STN informa, ainda, que “o Estado de Pernambuco encontra-se adimplente com a União relativamente aos ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos por
ela concedidos.”
A STN, mediante o Parecer nº 1.027/2009, de
4-12-2009, da Coordenação-Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios (COPEM/STN), informa que – quanto aos limites e condições do empréstimo
sob análise – foram cumpridas as exigências dispostas
nas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal, e os requisitos previstos no art. 32 da LRF.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), no Parecer PGFN/COF nº 1.729/2010, manifestou-se pela legalidade das minutas contratuais e
regularidade dos documentos apresentados, pronunciando-se pelo encaminhamento do pleito para autorização pelo Senado Federal.
No exame das cláusulas da minuta contratual, o
citado Parecer da PGN conclui que elas são admissíveis e estão de acordo com a legislação brasileira
aplicável a espécie, tendo sido observado o disposto
no art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, que veda disposição contratual de natureza política ou atentatória
a soberania nacional e a ordem pública;
Ressalvou, porém, que além das providências
prévias à assinatura do contrato, acima identiﬁcadas pela STN, seja observado o equacionamento da
questão relativa ao Acórdão nº 1.347/2010 – Plenário
TCU, a respeito de procedimentos licitatórios impostos pelo credor.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado de Pernambuco apresenta capacidade ﬁnanceira e de pagamento suﬁciente para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
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na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto ao mérito, saliente-se que o Programa
visa contribuir para o desenvolvimento do Estado de
Pernambuco, aumentando a produtividade e a competitividade das empresas envolvidas em até sete
Arranjos Produtivos Locais (APL), caracterizados por
aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto especíﬁco
de atividades econômicas.
Para tanto, o Programa contará com 4 componentes: Desenvolvimento de um modelo público-privado de
apoio à melhoria da competitividade dos APL; Implementação dos Planos de Melhoria da Competitividade
dos APL, Aplicações Estratégicas de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) para os APL e Desenvolvimento de um sistema de acompanhamento,
avaliação e identiﬁcação das lições apreendidas do
Programa. Com efeito, apoiará o desenvolvimento de
mecanismos de produção, de difusão de inovações e
de articulação entre os atores participantes dos APL,
a saber, empresas, instituições relacionadas, entre
outros.
III – Voto
Ante o exposto, voto favoravelmente à autorização para a contratação da operação de crédito externo
pleiteada pelo Estado de Pernambuco, com a garantia da República Federativa do Brasil, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 52, DE 2010
Autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operação de crédito externo com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com garantia da União, no valor
de até US$10.000.000,00 (dez milhões de
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada ao ﬁnanciamento
parcial do “Programa de Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade
de Arranjos Produtivos Locais (APL) do
Estado de Pernambuco.”
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de crédito externo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, com garantia da União, no valor de até US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal.
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Produção e Difusão
de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APL) do Estado de Pernambuco.”
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID;
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
V – prazo de desembolso: cinquenta e
quatro meses, contados a partir da vigência
do contrato;
VI – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VII – amortização: em trinta e uma parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto
quanto possível iguais, pagas nos meses de
maio e novembro de cada ano, vencendo-se
a primeira parcela após o período de desembolso e a última dentro do prazo de vinte anos,
contados da data de vigência do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas dos pagamentos da amortização
e calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e composta pela
taxa de juros Libor trimestral para dólar dos Estados Unidos da América, mais ou menos uma
margem de custo relacionada aos empréstimos
do BID que ﬁnanciam os empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada
na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo
ou lucro gerado por operações para mitigar as
ﬂutuações da Libor, mais a margem (spread)
para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
calculados sobre o saldo não desembolsado
do empréstimo, exigida juntamente com os
juros, entrando em vigor sessenta dias após
a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um por cento) do valor
do ﬁnanciamento, atualmente não cobrada
pelo credor, podendo o BID restabelecer a
cobrança durante o período de desembolsos,
em consequência da revisão que efetua semestralmente sobre os encargos ﬁnanceiros
dos empréstimos que concede, e mediante
notiﬁcação ao mutuário.
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§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do garantidor, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial
do empréstimo, de ﬂutuante, baseada na Libor, para
ﬁxa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos
deﬁnidos no Contrato de Empréstimo.
§ 3º Para o exercício das operações referidas
no parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos
custos incorridos pelo BID na sua realização.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Pernambuco, na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado de
Pernambuco:
I – celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma de
vinculação das receitas próprias de que trata o
art. 155, e das cotas de repartição de receitas
de que tratam os arts. 157 e 159, combinados
com o § 4º do art. 167, todos da Constituição
Federal, e outras garantias em direito admitidas,
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do
Estado ou das Transferências Federais;
II – comprove junto ao Ministério da Fazenda a adimplência quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução nº 48, de 2007;
Art. 4º A contratação referida no art. 1º ﬁca condicionada suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Tribunal de
Contas da União.
Art. 5º O prazo máximo para o exercício da presente autorização de quinhentos e quarenta dias, contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Antonio Carlos Valadares, Relator.
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PARECER Nº 1.289, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 255, de 2010,
(nº 501/2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o
Banco Internacional para Reconstrução
de Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até US$90.000.000,00 (noventa milhões de
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada a ﬁnanciar, parcialmente, o Programa Santa Catarina Rural –
Microbacias 3.
Relator: Senador João Tenório
I – Relatório
O Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito de Estado de Santa Catarina,
que solicita autorização para contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar parcialmente o Programa Santa Catarina
Rural – Microbacias 3.
O Programa tem por objetivo geral aumentar a
competitividade das Organizações de produtores, da
agricultura familiar, por intermédio da participação em
planos de negócios viáveis e do apoio de serviços públicos melhorados, cujas atividades são integrantes do
Plano Plurianual do Estado.
O investimento total do Programa será de US$180
milhões, sendo US$90 milhões ﬁnanciados pelo BIRD,
objeto do ﬁnanciamento em tela, e US$90 milhões provenientes da contrapartida estadual.
O ﬁnanciamento será contratado sob e modalidade Margem Variável, com taxa de juros baseada na
LIBOR acrescida de um spread a ser determinado pelo
BIRD a cada exercício ﬁscal. De acordo com cálculos da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo do
empréstimo será da ordem de 4,35% ao ano, ﬂutuante
conforme a variação da LIBOR. Considerando o custo
atual da curva média de captação do Tesouro em dólar
no mercado internacional, a operação encontra-se em
patamares aceitáveis para aquela Secretaria.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internas e exter-
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nas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
Foi anexado ao processado o Parecer nº
1351/2010/GERFI/COPEM/SECAD4/STN, de 18 de
agosto de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), que realizou análise do pleito de Santa Catarina. O referido parecer cita vários documentos relacionados ao empréstimo.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA 550707.
De acordo com o Parecer nº 1320/2010, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados
e Municípios (COPEM) da STN, o Estado de Santa
Catarina cumpre os requisitos mínimos para contratação da operação de crédito previstos no art. 32 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Resoluções nºs
40 e 43, de 2001 do Senado Federal.
A Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), da STN, realizou análise da capacidade de pagamento do Estado, que
recebeu classiﬁcação na categoria “B”. Tal classiﬁcação
é suﬁciente para a concessão da garantia da União, nos
termos da Portaria MF nº 89, de 25-4-1997.
A Coordenação de Haveres Financeiros (COAFI)
informa que o Estado se encontra adimplente com a
União em relação a todos, os ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos.
O Estado de Santa Catarina encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema,
Financeiro Nacional, conforme resultado de consulta
ao Sistema do Banco Central (SISBACEN/CADIP),
realizada em 18-8-2010.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual nº 14.962, de
3 de dezembro de 2009; autoriza o Poder Executivo do
Estado a contratar a operação de créditos externo com
o BIRD, bem como a oferecer como contragarantias à
garantia da União cotas e receitas tributárias previstas nos art. 157 e 159, I, a, da Constituição Federal,
complementadas por suas receitas próprias previstas
no art. 155, nos termos do § 4º do art. 167.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) se manifestou através do Parecer PGFN/COF
nº 1.788/2010, atestando o cumprimento das formalidades prévias à contratação. Segundo a PGFN, foram
estipuladas as condições contratuais usuais das operações de crédito celebradas com o BIRD. Ademais foi
observado o que reza o art. 8º da Resolução nº 48, de
2007, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras ou que implique compensação automática
de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional aﬁrmou nada ter a opor à concessão da pleiteada garantia da União desde que, previamente à assinatura dos
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instrumentos contratuais, seja veriﬁcado pelo Ministério
da Fazenda o atendimento das seguintes exigências;
a) que não conste, no âmbito da COAFI,
relativamente ao Estado de Santa Catarina,
procedimento de cobrança referente à recuperação de créditos decorrentes de honra de
aval ou concessão de garantias;
b) que haja condição de adimplência
da Administração Direta do Estado de Santa
Catarina para com a União e suas entidades
controladas, inclusive no que tange ao cumprimento do disposto no inciso VI do art: 21 da
Resolução SF nº 43/2001;
c) que seja formalizado contrato de contragarantia
Entendemos que as referidas pendências podem
ser solucionadas em tempo hábil. Elas podem ser acrescidas, como condições prévias à assinatura dos contratos, ao texto da resolução autorizativa do empréstimo.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de autorização do Estado de Santa Catarina para
contratar a operação de crédito externo, nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 53, DE 2010
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$90.000.000,00
(noventa milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US$90.000.000,00 (noventa milhões de dólares dos
Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o Programa Santa Catarina Rural – Microbacias 3.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Santa Catarina;
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II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$90.000.000,00 (noventa milhões de dólares dos Estados Unidos
da América);
V – modalidade: Margem Variável;
VI – prazo de desembolso: até 30-92016;
VII – amortização do saldo devedor:
cada desembolso deverá ser pago em 30 (trinta) parcelas semestrais e consecutivas, em
15 de março e 15 de setembro de cada ano,
vencendo-se a primeira em 15-9-2020 e a última em 15-3-2035, sendo que os valores de
cada parcela serão equivalentes a 1/30 de
cada desembolso, exceto a última que será
equivalente ao valor remanescente;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento
da amortização e calculados, sobre o saldo
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa
composta pela taxa de juros Libor semestral
para dólar dos Estados Unidos da América
acrescidos de um spread a ser determinado
pelo Bird a cada exercício ﬁscal;
IX – juros de mora: 0,50% (meio por
cento) ao ano acrescidos aos juros devidos
e ainda não pagos; vencidos 30 (trinta) dias
após a data prevista para pagamento dos juros, constituía o Mutuário em mora, e a mesma
será aplicada conforme o disposto na Seção
3.2(d) das Normas Gerais;
X – comissão à vista (front-end fee):
0,25% (vinte e cinco centésimos de um por
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em
efetividade;
XI – opção de alteração de modalidade
de empréstimo: a contratação na modalidade margem variável permite a sua alteração
para contratação em margem ﬁxa mediante
solicitação formal ao credor (cláusula 2.07 do
contrato de empréstimo).
§ 1º A margem ﬁxa permite ao mutuário a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:
a) converter a taxa de juros aplicável ao
montante parcial ou total do empréstimo, de
ﬂutuante para ﬁxa ou vice-versa;
b) alterar a moeda de referência da operação de crédito para o montante já desembolsado;
c) alterar a moeda de referência da operação
de crédito para o montante a desembolsar.
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§ 2º O exercício das opções acima implica cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das opções e de uma comissão de transação
(transaction fee).
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Santa Catarina na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca, condicionado a que, previamente a assinatura dos instrumentos contratuais, seja veriﬁcado pelo
Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes
exigências:
a) que não conste, no âmbito da União,
relativamente ao Estado de Santa Catarina,
procedimento de cobrança referente à recuperação de créditos decorrentes de honra de
aval ou concessão de garantias;
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b) que haja condição de adimplência da
Administração Direta do Estado de Santa Catarina para com a União e suas entidades controladas, inclusive no que tange ao cumprimento
do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução
nº 43, de 2001, do Senado Federal;
c) que seja formalizado contrato de contragarantia.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador João Tenório, Relator.
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PARECER Nº 1.290, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 256, de 2010,
(nº 502/2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de Janeiro e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$18.673.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e setenta e três mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal,
destinada a ﬁnanciar, parcialmente, o “Programa de Renovação e Fortalecimento da
Gestão Fiscal – PRÓ-GESTÃO”.
Relator: Senador Valdir Raup
I – Relatório
O Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado do Rio de Janeiro,
que solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar o “Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública – PRÓ-GESTÃO”.
O Programa objetiva apoiar o Estado do Rio de
Janeiro a introduzir, em todo o seu território, uma gestão baseada em performance, assim como tecnologias
da informação, com o propósito de melhorar os serviços públicos em áreas-chaves, incluindo educação
secundária e serviços hospitalares.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA548720.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade de Margem Variável, com taxa de juros baseada
na Libor. De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo
será da ordem de 4,02 % a.a., ﬂutuante conforme a
variação da Libor, e, portanto, em patamar aceitável
aquela Secretaria, considerando o custo atual médio
de captação do Tesouro Nacional, em dólar, no mercado internacional.
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Vale destacar que, com custo total estimado em
US$25,087 milhões, o referido programa contará com
contrapartida estadual no montante de US$6,414 milhões, a ser desembolsado em até quatro anos, juntamente com os recursos do empréstimo em exame.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
De acordo com o Parecer nº 1.321, de 13 de
agosto de 2010, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM)
da STN, o Estado do Rio de Janeiro atende os limites
e condições deﬁnidas pelas referidas Resoluções, inexistindo óbices a contratação da operação de crédito
externo pretendida.
Em particular, a operação enquadra-se nos limites deﬁnidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, que tratam, respectivamente,
do montante anual passível de contratação, do comprometimento máximo da Receita Corrente Líquida
com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, e do montante da dívida consolidada
líquida do Estado.
No referido parecer, consta que, já considerado
o empréstimo em exame, o Estado do Rio de Janeiro
terá nível de endividamento equivalente a 1,61 vezes
a sua Receita Corrente Líquida (RCL), portanto abaixo do limite de 2 vezes ﬁxado pela Resolução nº 40,
de 2001.
Veriﬁca-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício
determinado, relativamente às
Projeções da RCL, e decrescente até 2015, último ano da projeção realizada, quando atingirá valor
desprezível, próximo de 0% (0,01%).
Já o comprometimento anual da RCL do Estado
com o serviço de sua dívida será de 12,48% em 2010,
sendo decrescente no período apurado até 2030. Nesse período, no qual haverá pagamentos previstos da
operação pretendida, a média de comprometimento
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será de 8,73%, inferior aos 11,5% ﬁxados como limite
máximo pelo Senado Federal.
De acordo com a análise da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e consignada na Nota nº
626, de 16 de junho de 2010, da Coordenação-Geral
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Rio de Janeiro
foi classiﬁcado na categoria “B”, suﬁciente para o recebimento da garantia da União do Estado do Rio de
Janeiro possui, portanto, capacidade de pagamento
para fazer frente a totalidade dos encargos de sua dívida, já incluída a operação pretendida.
Ademais, a STN informa que o Estado se encontra adimplente com as metas e os compromissos
assumidos nos programas de ﬁnanciamento e reﬁnanciamento contratados com a União, por força de liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal.
Com vistas à concessão da garantia da União,
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF,
e aos limites e condições previstos na Resolução do
Senado Federal nº 48, de 2007, em seus arts. 9 e 10,
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação
de adimplência do Estado em relação à União e as
contragarantias oferecidas.
Assim, veriﬁca-se que a Lei Estadual nº 5.632,
de 4 de janeiro de 2010, que estima a receita e ﬁxa a
despesa do Estado para o exercício ﬁnanceiro de 2010,
contempla dotações para o Projeto objeto da operação. Há declaração do Governo do Estado informando
que o ingresso de recursos relativos a operação está
previsto e contemplado na referida lei estadual, cujas
dotações serão suplementadas na ocorrência de eventuais acréscimos.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual nº 5.282,
de 30 de junho de 2008, autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito externo com o BIRD, no
valor de ate US$24.220.000,00 (vinte e quatro milhões
e duzentos e vinte mil dólares dos Estados Unidos da
América). A lei autoriza, também, o Poder Executivo
a vincular, como contragarantias a garantia da União,
as parcelas necessárias e suﬁcientes das receitas a
que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do §
4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas.
Nos termos do estudo sobre o comprometimento
das transferências federais e receitas próprias do Estado
do Rio de Janeiro, a STN conclui que as contragarantias
oferecidas pelo Estado são consideradas suﬁcientes
caso a União venha a honrar compromisso na condição
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de garantidora da operação. Segundo o estudo, a margem disponível apurada é sempre positiva e crescente,
compreendendo os anos de 2008 a 2018.
Vale enfatizar que a Resolução nº 41, de 2009,
que alterou a Resolução nº 48, de 2007, possibilita que
a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto
ﬁnanceira como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato.
Por sua vez, não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, em decorrência de garantias concedidas, estando ainda o Estado
adimplente com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2010, existe margem
para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos
termos do art. 9º da Resolução nº 48, de 2007.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das formalidades prévias à contratação, veriﬁcando que foram estipuladas as condições contratuais usuais das
operações de crédito celebradas com o Bird, e que,
ademais, foi observado o que reza o art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, que veda
disposição contratual de natureza política, atentatória
à soberania e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras ou que implique compensação
automática de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado do Rio de Janeiro apresenta capacidade ﬁnanceira e de pagamento suﬁcientes para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III –Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de autorização do Estado do Rio de Janeiro para
contratar a operação de crédito externo, nos termos
do seguinte:

24

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 54, DE 2010
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$18.673.000,00
(dezoito milhões e seiscentos e setenta
e três mil dólares dos Estados Unidos da
América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até US$18.673.000,00 (dezoito milhões e seiscentos
e setenta e três mil dólares dos Estados Unidos da
América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar o “Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública – PROGESTÃO”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$18.673.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e setenta e três mil
dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: Margem Variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de
junho de 2015;
VII – amortização: 33 (trinta e três) parcelas semestrais, sucessivas, e sempre que
possível iguais, pagas no dia 15 dos meses de
maio e novembro de cada ano, sendo que cada
uma das 32 (trinta e duas) parcelas iniciais corresponderá a 3,03% do valor total do empréstimo e a última corresponderá a 3,04%;
VIII – juros: exigidos semestralmente
nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta
pela taxa de juros Libor semestral para dólar
dos Estados Unidos da América, acrescidos
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de um spread a ser determinado pelo BIRD
a cada exercício ﬁscal;
IX – juros de mora: 0,50% a.a. acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos em
até trinta dias após a data prevista para o seu
pagamento;
X – comissão à vista: 0,25% sobre o
valor do empréstimo, a ser debitada na data
em que o contrato entrar em efetividade.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultado ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, mediante solicitação
formal ao credor, exercer a opção de alteração da
modalidade do empréstimo, de margem variável para
margem ﬁxa.
§ 3º Para o exercício da opção referida no parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos custos
incorridos pelo BIRD na sua realização e de uma comissão de transação.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2º Previamente a assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização e de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Valdir Raup, Relator.
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PARECER Nº 1.291, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 265, de 2010
(nº 516/2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a
garantia da República Federativa do Brasil,
entre o Estado de Pernambuco e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID,
no valor de até US$75.000.000,00 (setenta e
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, destinada a
ﬁnanciar, parcialmente, o Programa Nacional do Turismo – PRODETUR NACIONAL –
Pernambuco.
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
O Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado de Pernambuco,
que solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar o Programa Nacional do Turismo – PRODETUR NACIONAL – Pernambuco.
O Programa objetiva aumentar as receitas geradas pelo turismo mediante a revalorização do modelo
sol e praia e a diversiﬁcação (temática e geográﬁca)
da oferta turística do Estado de Pernambuco.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA-550294.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade de empréstimo do mecanismo unimonetário,
com taxa de juros baseada na Libor. De acordo com
cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o
custo efetivo do empréstimo será da ordem de 4,84%
ao ano (a.a.), ﬂutuante conforme a variação da Libor
e, portanto, em patamar aceitável para aquela Secretaria, considerando o custo atual médio de captação
do Tesouro Nacional, em dólar dos Estados Unidos da
América no mercado internacional.
Vale destacar que, com investimentos totais estimados em US$125,00 milhões, o referido programa
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contará com contrapartida estadual no montante de
US$0,00 milhões.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal e visa veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
De acordo com o Parecer nº 1.338, de 16 de
agosto de 2010, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito dos Estados e Municípios (COPEM)
da STN, o Estado de Pernambuco atende os limites e
condições deﬁnidas pelas referidas Resoluções, inexistindo óbices a contratação da operação de crédito
externo pretendida.
Dos limites apresentados pelo Estado de Pernambuco, apurados no referido parecer, infere-se que
ele apresenta reduzido nível de endividamento: comprometimento médio de sua receita corrente líquida
(RCL) com serviços de sua dívida equivalente a apenas
3,51%, ante um limite máximo deﬁnido pelo Senado
Federal de 11,5%; nível de endividamento consolidado
de 0,58, ou seja, montante de dívida líquida consolidada bem inferior ao valor admitido pelo Senado Federal,
de 2 vezes a sua RCL.
Mais ainda, de acordo com a análise da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e consignada
na Nota nº 616, de 14 de junho de 2010, da Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), o Estado de Pernambuco
possui capacidade de pagamento para fazer frente a
totalidade dos encargos de sua dívida, já incluída a
operação pretendida, assim suﬁciente para o recebimento da garantia da União.
A STN também informa que o Estado se encontra
adimplente com as metas e os compromissos assumidos nos programas de ﬁnanciamento e reﬁnanciamento
contratados com a União.
Com vistas à concessão da garantia da União,
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF,
e aos limites e condições previstos na Resolução do
Senado Federal nº 48, de 2007, em seus arts. 9 e 10,
cabe destacar:
a) O Programa em tela está incluído na
Lei Estadual nº 13.306, de 1º de outubro de
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2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual
do Estado de Pernambuco para o período
2008/2011, e conta com dotações necessárias
para dar início à execução do Projeto no exercício de 2010, nos termos da Lei nº 13.978, de
17 de dezembro de 2009 (Lei Orçamentária
Estadual para 2010). Há declaração do Governo do Estado informando que o ingresso
de recursos relativos à operação está previsto
e contemplado na referida lei estadual, cujas
dotações serão suplementadas na ocorrência
de eventuais acréscimos.
b) Está também atendida a exigência
de autorização legislativa para a operação. A
Lei Estadual nº 13.559, de 19 de setembro de
2009, autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito externo com o BID, no valor de até US$125.000.000,00 (cento e vinte e
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), e a vincular, como contragarantias
à garantia da União, as parcelas necessárias
e suﬁcientes das receitas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art.
167, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas.
c) Nos termos do estudo sobre o comprometimento das transferências federais e
receitas próprias do Estado, a STN conclui que
as contragarantias oferecidas são consideradas suﬁcientes caso a União venha a honrar
compromisso na condição de garantidora da
operação.
d) Não há registro de compromissos honrados pela União em nome do Governo do
Estado de Pernambuco nos últimos anos, em
decorrência de garantias concedidas, estando
ainda o Estado adimplente com as instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), no Parecer PGFN/COF nº 1.795, de 25 de
agosto de 2010, manifestou-se pela legalidade das
minutas contratuais e regularidade dos documentos
apresentados, pronunciando-se pelo encaminhamento
do pleito para autorização pelo Senado Federal.
No exame das cláusulas da minuta contratual,
conclui que elas são admissíveis e estão de acordo
com a legislação brasileira aplicável à espécie, tendo
sido observado o disposto no art. 8º da Resolução nº
48, de 2007, que veda disposição contratual de natureza política ou atentatória soberania nacional e à
ordem pública.
Ressalvou, porém, que seja observado o equacionamento da questão suscitada pelo Acórdão nº
1.347/2010 – Plenário/TCU a respeito de procedimentos licitatórios impostos pelo credor.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado de Pernambuco apresenta capacidade ﬁnanceira e de pagamento suﬁcientes para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente a sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relativamente aos demais aspectos atinentes
à situação de adimplência do Estado, nos termos da
Resolução nº 41, de 2009, que alterou a Resolução nº
48, de 2007, sua comprovação, tanto dos pagamentos devidos como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato
Por outro lado, conforme o Relatório de Gestão
Fiscal da União para o primeiro quadrimestre de 2010,
existe margem para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo
Senado Federal nos termos do art. 9º da Resolução
nº 48, de 2007.

Autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$75.000.000,00 (setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).

III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado de Pernambuco para contratar a operação de crédito externo, nos termos do
seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 55, DE 2010

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$75.000.000,00 (se-
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tenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar o Programa Nacional do
Turismo – PRODETUR NACIONAL – Pernambuco.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. lº
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco)
anos, contados a partir da vigência do presente contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais,
sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas no dia 30 dos meses de janeiro e julho de
cada ano, vencendo-se a primeira depois de
transcorridos 5 (cinco) anos e a última antes de
transcorridos 20 (vinte) anos, ambos contados
da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas dos pagamentos da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para
cada trimestre determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral para
Dólar dos Estados Unidos da América, mais
ou menos uma margem de custo relacionada
aos empréstimos do BID que ﬁnanciam os
empréstimos do mecanismo unimonetário com
taxa de juros baseada na Libor, mais o valor
líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as ﬂutuações da Libor,
mais a margem (spread) para empréstimos do
capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
calculados sobre o saldo não desembolsado
do empréstimo, exigida juntamente com os
juros, entrando em vigor sessenta dias após
a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% (um por cento) do valor
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do ﬁnanciamento, dividido pelo número de
semestres compreendido no prazo original
de desembolso.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão da
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do
empréstimo de ﬂutuante, baseada na Libor, para ﬁxa e
vice-versa, em montantes mínimos e prazos deﬁnidos
no Contrato de Empréstimo.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos custos
incorridos pelo BID na sua realização.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Pernambuco na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado de Pernambuco celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado de Pernambuco quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 41, de 2009.
Art. 4º A contratação referida no art. 1º ﬁca condicionada à suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário do
Tribunal de Contas da União.
Art. 5º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Renato Casagrande, Relator.
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PARECER Nº 1.292, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 266, de 2010,
(nº 517/2010, na origem), de iniciativa do
Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a
garantia da República Federativa do Brasil,
entre o Estado do Rio Grande do Sul e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de ate US$60.000.000,00
(sessenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da America), de principal, destinada
a ﬁnanciar o Projeto de Fortalecimento da
Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do
Sul – PROFISCO – RS.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador José Bezerra
I – Relatório
O Presidente da República, por intermédio da
Mensagem nº 266, de 2010, submete a apreciação
do Senado Federal pleito do Estado do Rio Grande do
Sul, que solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, com garantia da União com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul
– PROFISCO – RS que tem como objetivo melhorar a
eﬁciência e a transparência da gestão ﬁscal do Estado
visando a incrementar sua receita própria, aumentar
a eﬁcácia e o controle do gasto público e prover melhores serviços ao cidadão.
Entre os documentos encaminhados ao Senado Federal, constam os Pareceres da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que examinam as informações referentes ao pleito e concluem favoravelmente à
sua aprovação, desde que obedecidas as condicionalidades prévias ao primeiro desembolso, e efetuadas a
veriﬁcação de adimplência do Estado e a formalização
do contrato de contragarantia.
A operação em pauta foi credenciada pelo Banco
Central do Brasil e suas condições ﬁnanceiras foram
inseridas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA 551049.
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O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade de empréstimo do mecanismo unimonetário,
com taxa de juros baseada na LIBOR, desembolso em
cinco anos e as demais condições usuais de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
De acordo com cálculos da STN, o custo médio efetivo
do empréstimo será da ordem de 4,86% a.a., ﬂutuante
conforme a variação da LIBOR, e, portanto, em patamar aceitável àquela Secretaria, considerando o custo
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional,
em dólar, no mercado internacional.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII da
Constituição Federal, assim como nas Resoluções
nºs 40 e 43, de 2001, e 48, de 2007, todas do Senado
Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 2000, a
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para as
operações de crédito internas e externas, no âmbito
dos três níveis de governo.
O empréstimo pretendido foi recomendado pela
Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, com
o valor de ﬁnanciamento de até US$60.000.000,00 e
contrapartida de até US$6.666.667,00, do Estado do
Rio Grande do Sul.
De acordo com o Parecer nº 1.309, de 11 de agosto de 2010, da Coordenação Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios COPEM/STN, quanto
aos limites e condições para a contratação da operação de crédito externo pelo Estado do Rio Grande do
Sul, estão sendo cumpridas as exigências contidas nas
Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal,
e suas alterações, assim como os requisitos mínimos
previstos no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de
2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Especiﬁcamente, a operação do enquadra-se
nos limites deﬁnidos nos incisos I e II do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, que tratam, respectivamente,
do montante anual passível de contratação e do comprometimento médio de sua receita corrente líquida
(RCL) com serviços de sua dívida.
O montante global de operações realizadas em
cada exercício em relação a RCL atinge, no máximo,
6,22%, em 2010, decrescendo até 2014, para 0,08%,
mesmo com a contratação do empréstimo em exame.
já o comprometimento anual com o serviço da dívida estadual, em relação a RCL, será de 15,21%, em
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2010, e decrescerá até 2030. Nesse período, a media
de comprometimento da RCL será de 10,48%, inferior
aos 11,5% ﬁxados como limite pelo Senado Federal.
Quanto ao nível de endividamento consolidado
do Estado, expresso na relação entre Dívida Consolidada Líquida e Receita Corrente Liquida, ele alcança o
valor de 2,27, extrapolando, assim, o limite de 2 vezes
ﬁxado pela Resolução nº 40, de 2001.
No entanto, conforme informado no referido parecer, nos termos do § 3º, inciso I, art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, esta operação está excluída do
limites estipulados pela Senado Federal, por tratar-se
de ﬁnanciamento de organismo multilateral de crédito
com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projeto para melhoria da
administração das receitas e da gestão ﬁscal. Desta
forma, a extrapolação do limite de que trata o inciso
III do art. 7º da RSF nº 43/2001 não é óbice para contratação da operação em tela.
Com relação as condições para a concessão da
pleiteada garantia da Unido, de acordo com a analise
da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e
consignada na Nota nº 819, de 11 de agosto de 2010,
da Coordenação – Geral de Relações e Analise Financeira dos Estados e Municípios – COREM/STN, o
Estado do Rio Grande do Sul possui capacidade de
pagamento para fazer frente a totalidade dos encargos
de sua dívida, já incluída a operação pretendida, assim
suﬁciente para o recebimento da garantia da União.
Ademais, registra-se que a operação está prevista no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal
do Estado do Rio Grande do Sul, não caracterizando
violação dos acordos de reﬁnanciamento ﬁrmados com
a União. Veriﬁcou-se, também, que o Estado encontrase adimplente em relação às metas e compromissos
assumidos no referido Programa.
Por sua vez, a Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros (COAFI/STN) informou que o Estado se
encontra adimplente com a União relativamente aos
ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos. Entretanto, previamente à assinatura do contrato, a STN
deverá manifestar-se quanto ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução nº 43, de
2001, do Senado Federal.
Ainda com vistas à concessão da garantia da
União, examinaram-se no referido Parecer da COPEM
os aspectos orçamentários referentes à operação.
Para tanto, veriﬁcou-se que a Lei Estadual nº
13.309, de 7 de dezembro de 2009, que estima a receita
e ﬁxa a despesa do Estado para o exercício ﬁnanceiro
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de 2010, contempla dotações para a execução do programa em questão. Complementarmente, consta declaração da Governadora do Estado que foram incluídos
na Lei Orçamentária Estadual de 2010 os recursos
suﬁcientes à condução do programa e ao pagamento
dos encargos em 2010, os quais serão suplementados
na ocorrência de eventuais acréscimos. As ações do
programa foram também incluídas no Plano Plurianual
para 2008/2011, conforme a Lei Estadual nº 12.749,
de 20 de julho de 2007, no qual se inserem as ações
do projeto em tela.
Encontra-se igualmente atendida a exigência de
autorização legislativa para a operação, mediante a Lei
Estadual nº 13.289, de 23 de novembro de 2009. A lei
dispõe, ainda, que o Poder Executivo está autorizado
a vincular, como contragarantias à garantia da União,
as parcelas necessárias e suﬁcientes das receitas a
que se referem os arts. 155 e 157 e os incisos I, a, e
II, do art. 159, nos termos do § 4º do art. 167, todos da
Constituição Federal, ou outros recursos que venham
a substituí-los com idêntica ﬁnalidade.
De acordo com estudo elaborado pela STN acerca do comprometimento das transferências federais e
receitas próprias do Estado do Rio Grande do Sul, as
garantias oferecidas são consideradas suﬁcientes caso
a União venha a honrar compromisso na condição de
garantidora da operação. Segundo o estudo, que abrange os anos de 2008 (realizado) e as projeções para
2009 a 2018, a margem disponível apurada é sempre
positiva e crescente, no total do período.
Dessa forma, o oferecimento de contragarantias
deve ser formalizado mediante contrato a ser celebrado junto a união podendo o Governo Federal reter as
importâncias necessárias a satisfação dos compromissos assumidos diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação
do Estado.
Ao mesmo tempo, conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União do primeiro quadrimestre de 2010,
há margem para a concessão da garantia da União,
dentro do limite estabelecido no art. 9º da Resolução
nº 48, de 2007, do Senado Federal.
Relativamente à situação de adimplência, veriﬁcou-se que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
encontra-se adimplente com as instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, conforme consulta efetuada ao SISBACEN, em 24 de agosto de 2010. Não
há, também, registro de compromissos honrados pela
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União em nome do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, em decorrência de garantias concedidas.
Entretanto, conforme já mencionado, a comprovação de adimplência com a Administração Pública
Federal e suas controladas, tanto dos pagamentos
devidos como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato.
Entre as demais condições para a autorização do
empréstimo, mencione-se que o Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul atestou o pleno exercício
da competência tributária do Estado, e o cumprimento
dos arts. 198 e 212, da Constituição Federal, para os
exercícios de 2008, e 2009, bem como dos arts. 12, 52
e 55, da LRF. Com relação ao limite das despesas de
pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o
Estado do Rio Grande do Sul cumpre tais limites com
base em liminar concedida pelo STF, em atendimento
a Ação Cautelar nº 2.650.
Em suma, a STN indica que nada ha a opor a
concessão da pleiteada garantia da União, desde que,
previamente a assinatura dos instrumentos contratuais
seja veriﬁcado, pelo Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições previas ao primeiro desembolso
ﬁxadas no contrato, de modo a evitar o pagamento da
comissão de crédito, e da condição de adimplência
do ente para com a União, referente a ﬁnanciamentos, reﬁnanciamentos e garantias que tenham sido
eventualmente honradas, bem como a formalização
do contrato de contragarantia.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por sua vez, no Parecer PGFN/COF nº
1.815/2010, atestou o cumprimento das formalidades
prévias à contratação, veriﬁcando que foram estipuladas as condições contratuais usuais das operações de
crédito celebradas com o BID. Ademais, foi observado o
art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política,
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à
Constituição e às leis brasileiras ou que implique compensação automática de débitos e créditos.
Ressalvou, porém, que seja observado o equacionamento da questão suscitada pelo Acórdão nº
1.347/2010 – Plenário/TCU a respeito de procedimentos licitatórios impostos pelo credor. Conclui-se, assim,
que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal que tratam
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da matéria, inclusive as exigências e condições para
a prestação de garantia pela União.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado do Rio Grande do Sul para
contratar a operação de crédito, com garantia da União,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 56, DE 2010
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$60.000.000,00 (sessenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, destinada a ﬁnanciar
parcialmente o “Projeto de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande
do Sul – PROFISCO – RS”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$60.000.000,00
(sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
America).
Parágrafo Unico. Os recursos desta operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o “Projeto
de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Rio
Grande do Sul – PROFISCO – RS”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio Grande do
Sul;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos
da America), de principal;
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco)
anos, contados da vigência do contrato;
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VII – amortização: parcelas semestrais
e consecutivas, e, sempre que possível, iguais,
vencendo a primeira cinco anos após a data
de vigência do contrato e a última até 20 anos
após essa data, a serem pagas no dia 15 dos
meses de maio e novembro de cada ano;
VIII – juros: exigidos semestralmente
nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor
periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros Libor trimestral
para dólar dos Estados Unidos da América,
mais ou menos uma margem de custo calculada trimestralmente como a média ponderada
de todas as margens de custo para o Banco,
relacionadas com os empréstimos atribuídos a
cesta de empréstimos do Banco que ﬁnanciam
os empréstimos do mecanismo unimonetário,
baseados na Libor, mais a margem (spread)
para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, de até 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a assinatura
do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral: o valor devido em um semestre
determinado não poderá ser superior a 1%
(um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo
original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do Contrato de Empréstimo.
§ 2º É facultado ao Mutuário, com consentimento
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial
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do empréstimo, de ﬂutuante, baseada na Libor, para
ﬁxa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos
deﬁnidos no Contrato de Empréstimo.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos custos
incorridos pelo BID na sua realização.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado do Rio Grande
do Sul celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação
das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
em conformidade com o § 4º do art. 167, todos da
Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado do Rio Grande do Sul e de todos os órgãos
e entidades integrantes do Estado quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução nº 48, de 2007, com a redação dada
pela Resolução nº 41, de 2009.
Art. 4º A contratação referida no art. 1º ﬁca condicionada a suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário do
Tribunal de Contas da Unido.
Art. 5º O prazo maximo para o exercício da presente autorização de quinhentos e quarenta dias, contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Relator; Senador José Bezerra,
Relator ad hoc.
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PARECER Nº 1.293, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 267, de 2010, (nº
519 de 30-8-2010, na origem), de iniciativa
do Presidente da República, que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de São Paulo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$162.454.000,00 (cento
e sessenta e dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, destinada
a ﬁnanciar, parcialmente, o Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e
Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica.
Relator: Senador Cícero Lucena
Relator ad hoc Senador Francisco Dornelles
I – Relatório
O Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo, que
solicita autorização para contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar parcialmente o Programa Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica.
O Programa tem por objetivo geral promover a
conservação, o uso sustentável e a recuperação socioambiental da Serra do Mar, do território de JuréiaItatins e as Unidades de Conservação Marinha e seu
entorno, no estado de São Paulo.
O investimento total do Programa foi estimado em
US$470.163mil, sendo US$162.454 mil referentes ao
empréstimo sob análise e US$307.709 mil de contrapartida, provenientes do Tesouro Estadual.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com
Taxa de Juros Baseada no Dólar, sendo cobrada a LIBOR trimestral mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID mais a margem
para empréstimos de capital ordinário.
De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo será da
ordem de 4,82 % ao ano, ﬂutuante conforme a variação da LIBOR. Considerando o custo atual da curva
media de captação do Tesouro em Mar no mercado
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internacional, a operação encontra-se em patamares
aceitáveis para aquela Secretaria.
II – Análise
A analise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e nº 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internos e externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
Foi anexado ao processado o Parecer nº
1406/2010/GERFI/COPEM/SUBSEC4/STN/MF, de 25
de agosto de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), que realizou análise do pleito de São Paulo. O
referido parecer cita vários documentos relacionados
ao empréstimo.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA 549400.
De acordo com o Parecer nº 1371/2010, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN, o Estado de São
Paulo cumpre os requisitos mínimos para contratação
da operação de crédito.
A Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), da STN,
realizou análise da capacidade de pagamento do Estado, que recebeu classiﬁcação na categoria “B”. Tal
classiﬁcação é suﬁciente para a concessão da garantia da União, nos termos da Portaria MF nº 89, de
25-4-1997.
A Coordenação de Haveres Financeiros (COAFI)
informa que o Estado se encontra adimplente com a
União em relação a todos os ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos.
O Estado de São Paulo encontra-se adimplente
com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme resultado de consulta ao Sistema
do Banco Central (SISBACEN/CADIP), realizada em
24-8-2010.
Relativamente à exigência de que programas
ou projetos constem do plano plurianual e da lei orçamentária anual, a STN informou que os investimentos
previstos no projeto em tela constam da Lei Estadual
nº 13.123, de 8 de julho de 2008, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Estado de São Paulo para o período 2008-2011, e da Lei Estadual nº 13.916 de 22 de
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dezembro de 2009, que estima a receita e ﬁxa a despesa do Estado para o exercício ﬁnanceiro de 2010.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual nº 13.270, de
11 de dezembro de 2009, autoriza o Poder Executivo do
Estado a contratar a operação de crédito externo com
o BID. Complementarmente, a Lei Estadual nº 13.535,
de 30-4-2009, autoriza o Estado a oferecer como contra
garantias à garantia da União cotas e receitas tributárias
previstas nos arts. 157 e 159, I, a da Constituição Federal,
complementadas por suas receitas próprias previstas no
art. 155, nos termos do § 4º do art. 167.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) se manifestou através do Parecer PGFN/COF
nº 1809/2010, atestando o cumprimento das formalidades prévias à contratação. Segundo a PGFN, foram
estipuladas as condições contratuais usuais das operações de crédito celebradas com o BID.
Em suma, a PGFN entendeu ser cabível o encaminhamento do pleito para exame e pronunciamento
do Senado Federal, ressalvando que, previamente a
assinatura dos instrumentos contratuais, sejam atendidas as seguintes exigências:
a) que seja veriﬁcado o cumprimento
substancial das condições previa ao primeiro
desembolso;
b) que seja veriﬁcada a adimplência do
Ente com a União, inclusive veriﬁcando se o
CAUC foi ajustado de acordo com os Ofícios
encaminhados pelo Estado;
c) que seja formalizado contrato de contragarantia;
d) que tenha sido equacionada a questão relativa ao acórdão 1347/2010 – Plenário
do TCU ou que permaneça, ao menos, a suspensão de seus efeitos.
Entendo que as referidas pendências podem ser
solucionadas em tempo hábil. Elas podem ser acrescidas, com condições previas a assinatura dos contratos,
ao texto da resolução autorizativa do empréstimo.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado de São Paulo para contratar a operação de credito externo, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUCAO DO SENADO
Nº 57, DE 2010
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$162.454.000,00 (cento e sessenta
e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta
e quatro mil dólares dos Estados Unidos
da America).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$162.454.000,00 (cento e
sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e
quatro mil dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e
Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$162.454.000,00 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil dólares dos Estados
Unidos da América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR;
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro)
anos, contados a partir da vigência do contrato;
VII – amortização do saldo devedor:
parcelas semestrais e consecutivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira
quatro anos após a vigência do contrato e a
última até 25 anos após esta data, sendo que
os pagamentos semestrais deverão ocorrer
no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de
cada ano;
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VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da
amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros LIBOR trimestral
para dólar dos Estados Unidos da América,
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que ﬁnanciam
os empréstimos do Mecanismo Unimonetário
com taxa de juros baseada na LIBOR e mais
a margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo Banco, e calculada sobre o saldo não desembolsado do
Financiamento, exigida juntamente com os
juros, entrando em vigor sessenta dias após
a assinatura do contrato, sendo que em caso
algum poderá exceder ao percentual de 0,75%
(setenta e cinco centésimos de um por cento) ao ano;
X – despesas com inspeção e supervisão geral: por decisão da política atual, o
Banco não cobrará montante para atender
despesas com inspeção e supervisão geral;
conforme revisão periódica de suas políticas,
o Banco notiﬁcara ao mutuário um valor devido em um semestre determinado, que não
poderá ser superior a 1% (um por cento) do
ﬁnanciamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de
desembolsos;
XI – opção de ﬁxação da taxa de juros:
o mutuário poderá, com o consentimento por
escrito do Fiador, e desde que sejam respeitados os termos e condições estabelecidos na
cláusula 3.04 das Normas Gerais, solicitar ao
Banco a conversão para uma taxa de juros ﬁxa,
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de parte ou totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na LIBOR, e
uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros ﬁxa para a taxa
de juros baseada na LIBOR, sendo qualquer
ganho ou perda decorrente da realização das
opções de conversão será repassado pelo
Banco ao Mutuário.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que, previamente
à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veriﬁcado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das
seguintes exigências:
I – que seja veriﬁcado o cumprimento
substancial das condições prévias ao primeiro desembolso;
II – que seja veriﬁcada a adimplência do
Estado de São Paulo com a União, inclusive
veriﬁcando se o CAUC foi ajustado de acordo
com os Ofícios encaminhados pelo Estado;
III – que seja formalizado contrato de
contragarantia;
IV – que tenha sido equacionada a questão relativa ao acórdão 1.347/2010 – Plenário
do TCU ou que permaneça, ao menos, a suspensão de seus efeitos.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Cícero Lucena, Relator; Senador Francisco
Dornelles, Relator ad hoc.
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PARECER N° 1.294, DE 2010
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 268, de 2010 (n°
519/2010 na origem), de iniciativa do Presidente da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com a garantia
da República Federativa do Brasil, entre o
Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$112.910.000,00
(cento e doze milhões, novecentos e dez mil
dólares dos Estados Unidos da América) de
principal, destinada ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de “Modernização da Linha
11 – Coral da CPTM”.
Relator: Senador Álvaro Dias
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
O Presidente da República submete a apreciação
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo, que
solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse a ﬁnanciar parcialmente o Projeto de “Modernização
da Linha 11 – Coral da CPTM”, que tem por objetivo
geral melhorar o nível de serviço prestado aos usuários dos transportes ferroviários urbanos na Região
Metropolitana de São Paulo.
O Programa contará com investimentos totais de
US$161.460 mil, sendo US$ 112.910 mil ﬁnanciados
pelo Bird, objeto da presente Mensagem Presidencial, e US$48.550 mil provenientes da contrapartida
estadual. A execução ﬁcará a cargo da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CTPM), empresa
vinculada a Secretaria de Estado dos Transportes de
São Paulo, que será responsável por toda a coordenação do projeto.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o número TA 550982.
O ﬁnanciamento será contratado sob a modalidade Margem Variável, com taxa de juros baseada na
Libor semestral para o dólar americano, acrescida de
um spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício ﬁscal. De acordo com cálculos da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo
será da ordem de 3,95 % a.a., ﬂutuante conforme a
variação da Libor. Considerando o custo atual da curva
média de captação do Tesouro em dólar no mercado
internacional, a operação encontra-se em patamares
aceitáveis para aquela Secretaria.
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II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa a veriﬁcar o cumprimento
das determinações das Resoluções n°s 40 e 43, de
2001, e n° 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essas constituem as normas que disciplinam os limites e condições
para a contratação de operações de crédito internas e
externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito
dos três níveis de governo.
De acordo com o Parecer n° 1.377/2010, de 19
de agosto de 2010, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM)
da STN, o Estado de São Paulo cumpre os requisitos
mínimos para contratação da operação de crédito
previstos no art. 32 da LRF e na Resolução n° 43, de
2001, do Senado Federal.
A Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), da Secretaria
do Tesouro Nacional realizou análise da capacidade
de pagamento do Estado, que recebeu classiﬁcação
na categoria “B”, suﬁciente, portanto, para a obtenção
da garantia da União, nos termos da Portaria MF n°
89, de 25 de abril de 1997.
A Coordenação de Haveres Financeiros (COAFI)
da STN informou que o Estado se encontra adimplente
com a União em relação a todos os ﬁnanciamentos e
reﬁnanciamentos concedidos.
A adimplência junto às instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional foi conﬁrmada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por
intermédio do parecer PGFN/COF/N° 1.819/2010, de
26 de agosto de 2010. No entanto, a STN informou que
consulta eletrônica ao Cadastro Único de Convênios
(CAUC) constatou divergências entre a lista de CNPJ
encaminhada pelo Estado de São Paulo e a constante do CAUC, informação conﬁrmada pelo mencionado
parecer da PGFN. Assim, a veriﬁcação da adimplência
ﬁnanceira com a Administração Pública Federal e suas
entidades controladas e de recursos dela recebidos
será feita mediante consulta ao CAUC por ocasião
da assinatura do contrato de garantia, nos termos da
Resolução n° 41, de 2009, que alterou a Resolução
n° 48, de 2007, ambas do Senado Federal.
Com base em declaração apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, a STN informou que o
Estado observou o limite de despesas das parcerias
público-privadas. Também foi atendida a exigência de
autorização legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 13.270, de 11 de dezembro de 2008, com as
alterações introduzidas pela Lei Estadual n° 13.535,
de 30 de abril de 2009, autoriza o Poder Executivo do
Estado a contratar operação de crédito externo com
o Bird, bem como a oferecer como contragarantias a
garantia da União cotas e receitas tributarias previstas nos arts. 157 e 159, I, a da Constituição Federal,
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complementadas por suas receitas próprias previstas
no art. 155, nos termos do § 4° do art. 167.
Relativamente a exigência de que programas
ou projetos constem do plano plurianual e da lei orçamentária anual, a PGFN informou que os investimentos previstos no projeto em tela constam da
Lei Estadual n° 13.123, de 8 de julho de 2008, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de São
Paulo para o período 2008-2011, e da Lei Estadual
n° 13.916 de 22 de dezembro de 2009, que estima a
receita e ﬁxa a despesa do Estado para o exercício
ﬁnanceiro de 2010.
A PGFN, por sua vez, atestou o cumprimento
das formalidades prévias contratação, veriﬁcando que
foram estipuladas as condições contratuais usuais das
operações de crédito celebradas com o Bird.
Em conclusão, a STN aﬁrmou nada ter a opor
à concessão da pleiteada garantia da União desde
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veriﬁcado pelo Ministério da Fazenda o
atendimento das seguintes exigências:
a) assinatura do Termo de Convênio entre
o Mutuário e a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM);
b) condição de adimplência da Administração Direta do Estado de São Paulo para com
a União e suas entidades controladas;
c) formalização do contrato de contragarantia.
A solução das pendências detectadas pela STN e
pela PGFN podem ser solucionadas em tempo hábil e serão
acrescidas ao texto da Resolução que autoriza o empréstimo, como condição prévia à assinatura dos contratos.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites
e condições estabelecidos pelas Resoluções no, 40 e 43,
de 2001, do Senado Federal que tratam da matéria, assim como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da LRF.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de
autorização do Estado de São Paulo para contratar a
operação de crédito externo, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 58, DE 2010
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da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US$112.910.000,00 (cento e doze milhões, novecentos
e dez mil dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a ﬁnanciar parcialmente o Projeto
de Modernização da Linha 11 – Coral da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: até US$112.910.000,00 (cento
e doze milhões, novecentos e dez mil dólares
dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: Margem Variável;
VI – prazo de desembolso: até 31-122012;
VII – amortização do saldo devedor: em
cinquenta parcelas semestrais, sucessivas e,
sempre que possível, iguais, pagas nos dias
15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano,
vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de
2016 e a última em 15 de agosto de 2040, sendo que cada parcela corresponderá a 2% (dois
por cento) do valor total do empréstimo;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento
da amortização e calculados sobre o saldo
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa
composta pela taxa de juros Libor semestral
para dólar dos Estados Unidos da América
acrescidos de um spread a ser determinado
pelo Bird a cada exercício ﬁscal;
IX – juros de mora: 0,50% (meio por
cento) ao ano acrescidos aos juros devidos e
ainda não pagos; vencidos trinta dias após a
data prevista para pagamento dos juros;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e
cinco centésimos de um por cento) sobre o
valor do empréstimo, a ser debitada na data
em que o contrato entrar em efetividade;
XI – opção de alteração de modalidade
de empréstimo: a contratação na modalidade
margem variável permite a sua alteração para
contratação em margem ﬁxa mediante solicitação formal ao credor.

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação, de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$112.910.000,00
(cento e doze milhões, novecentos e dez mil
dólares dos Estados Unidos da América).

§ 1° A margem ﬁxa permite ao mutuário a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia

I – converter a taxa de juros aplicável ao
montante parcial ou total do empréstimo, de
ﬂutuante para ﬁxa ou vice-versa;
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II – alterar a moeda de referência da
operação de crédito para o montante já desembolsado;
III – alterar a moeda de referência da
operação de crédito para o montante a desembolsar.
§ 2° O exercício das opções acima implica a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização
das opções e de uma comissão de transação.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que, previamente a assinatura dos instrumentos contratuais, seja veriﬁcado pelo
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Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes
exigências:
I – assinatura do Termo de Convênio entre o Mutuário e a CPTM;
II – condição de adimplência da Administração Direta do Estado de São Paulo para com
a União e suas entidades controladas;
III – formalização do contrato de contragarantia.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010. – Senador Álvaro Dias, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.284
a 1.294, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes
Projetos de Resolução:
– Nº 48, de 2010 (MSF 246/2010), que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil no valor de até dez milhões de dólares
dos Estados Unidos da América;
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– Nº 49, de 2010 (MSF 248/2010), que autoriza o
Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de até trinta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América;
– Nº 50, de 2010 (MSF 249/2010), que altera a Resolução do Senado Federal nº 28, de 2010, com
vistas a retiﬁcar os nomes dos credores de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de
São Paulo e o Japan Bank for Internacional Cooperation – JBIC e um consórcio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking
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Corporation – SMBC, para ﬁnanciamento parcial
do Empreendimento Linha 4 – Amarela do Metrô
de São Paulo, desenvolvido em coﬁnanciamento
com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD;
– Nº 51, de 2010 (MSF 250/2010), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até sessenta
e sete milhões de dólares dos Estados Unidos
da América;
– Nº 52, de 2010 (MSF 254/2010), que autoriza o
Estado de Pernambuco a contratar operação de
crédito externo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, com garantia da União,
no valor de até dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, destinada ao
ﬁnanciamento parcial do Programa de Produção
e Difusão de Inovações para a Competitividade
de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado
de Pernambuco;
– Nº 53, de 2010 (MSF 255/2010), que autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar operação crédito
externo, com a garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até noventa milhões
de dólares dos Estados Unidos da América;
– Nº 54, de 2010 (MSF 256/2010), que autoriza o
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até dezoito
milhões, seiscentos e setenta e três mil dólares
dos Estados Unidos da América;
– Nº 55, de 2010 (MSF 265/2010), que autoriza o
Estado de Pernambuco a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, no valor de até setenta e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América;
– Nº 56, de 2010 (MSF 266/2010), que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, no valor de até sessenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, de principal,
destinada a ﬁnanciar parcialmente o Projeto de
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do
Rio Grande do Sul – PROFISCO –RS;
– Nº 57, de 2010 (MSF 267/2010), que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de até cento e sessenta e dois milhões,
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quatrocentos e cinquenta e quatro mil dólares
dos Estados Unidos da América; e
– Nº 58, de 2010 (MSF 268/2010), que autoriza o
Estado de São Paulo a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até cento e
doze milhões, novecentos e dez mil dólares dos
Estados Unidos da América.
As proposições ﬁcarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2010
Concede anistia aos servidores públicos da administração federal direta, autárquica e fundacional que sofreram punições aplicadas pela participação em movimentos reivindicatórios no período que
especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos servidores públicos da administração federal direta, autárquica e fundacional que sofreram qualquer tipo de punição, em
virtude de participação em movimento reivindicatório
ocorrido no período compreendido entre 1º de janeiro
de 2007 e a data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. A anistia de que trata o caput
inclui, desde que relacionados com os movimentos
reivindicatórios nele citados:
I – a suspensão do desconto de qualquer valor
da remuneração dos servidores em razão da ausência
ao trabalho, bem como a devolução de valores eventualmente descontados por esse motivo;
II – o cancelamento de processos administrativos
disciplinares em andamento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Ainda em junho de 2003, quando foi implantada a
“Mesa Nacional de Negociação Permanente”, o então
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, hoje
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, expõe os princípios que iriam reger a relação deste Governo com
os servidores públicos.
Lembrou o Ministro que, pela primeira vez na
história deste País, a negociação sindical se torna
institucionalizada, ou seja, o governo vai estabelecer
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uma mesa de negociações permanente com os sindicalistas do poder público federal. A representatividade
deste ato está aqui exempliﬁcada pela quantidade de
ministros que estão presentes, quase em número maior
do que os líderes sindicais. Isso mostra a importância
que o governo dá a uma das mais importantes manifestações da democracia brasileira.
Aﬁrmou, ainda, que não se consegue enfrentar
os desaﬁos que estão colocados para o Estado brasileiro neste momento sem um funcionalismo dedicado,
eﬁciente, que venha a engajar-se para enfrentar essa
difícil empreitada de tornar o Brasil melhor.
Para tal, continuou, é preciso que o funcionalismo tenha condições de ser mais dedicado e de ser mais eﬁciente.
Para começar, salários dignos, que possam garantir o seu
sustento com tranquilidade. Boas condições de trabalho,
estímulo à criação de carreiras, e a possibilidade de que
ele venha a progredir dentro dos seus postos de trabalho.
É para alcançar essas metas e viabilizar essa recuperação
da condição do funcionalismo que estamos implantando
esta Mesa Nacional de Negociação Permanente, que vai
examinar todas essas questões e procurar resolver os
principais problemas do funcionalismo.
Efetivamente, desde então, todas as decisões do
Governo com relação aos servidores públicos têm sido
presididas pela democracia e pelo diálogo. Planos de
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carreiras, alteração de remuneração, ajuste da força de
trabalho, tudo tem sido precedido por negociações.
Ocorre, entretanto, que alguns movimentos reivindicatórios recentemente ocorridos provocaram conﬂitos
entre a administração e os servidores.
Impõe-se, daí, como forma de retomar o clima de
entendimento e permitir que não se ﬁra a boa relação
entre o Estado e seus funcionários, anular as punições
que foram provocadas por esses movimentos, inclui a
suspensão do desconto de qualquer valor da remuneração dos servidores em razão da ausência ao trabalho,
bem como a devolução de valores eventualmente descontados por esse motivo, e o cancelamento de processos administrativos disciplinares em andamento.
Trata-se de providência que, ao restaurar a paz
no seio da administração pública, permitirá que o Governo chame os servidores a se reengajarem na tarefa
de reformar o Estado brasileiro, na busca da garantia
da cidadania para todos os nossos cidadãos.
É com esse objetivo que apresentamos a presente proposição. – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 228, DE 2010
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
educação nacional), para incluir entre as
incumbências dos estabelecimentos de
ensino a promoção de ambiente escolar
seguro e a adoção de estratégias de prevenção e combate ao bullying.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso IX:
“Art. 12. ................................................
..............................................................
IX – promover ambiente escolar seguro,
adotando estratégias de prevenção e combate
a práticas de intimidação e agressão recorrentes entre os integrantes da comunidade escolar, conhecidas como bullying.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O fenômeno do bullying vem ocupando espaço
crescente entre as preocupações de educadores, pais
e atores políticos. O termo em inglês, consagrado na
literatura, refere-se a um conjunto de práticas recorrentes de intimidações e agressões, perpetradas sem
motivação aparente contra uma mesma vítima. Assim,
caracteriza-se como bullying extenso leque de comportamentos violentos observados sistematicamente
nas escolas – e também em outros ambientes sociais,
como prisões, quartéis e até mesmo ambientes de trabalho. Entre as manifestações desses comportamentos
incluem-se: insultos, intimidações, apelidos pejorativos,
humilhações, amedrontamentos, quebra de pertences,
isolamento, assédio moral, além de violência física
propriamente dita.
Os efeitos do bullying são deletérios, causando enorme sofrimento às vítimas. Isso é ainda mais
grave quando se trata de bullying nas escolas, por
afetar indivíduos de tenra idade, cuja personalidade e
sociabilidade estão em desenvolvimento. Além disso,
a vulnerabilidade das vítimas costuma ser acentuada
pelo fato de apresentarem alguma característica que
as torna “diferentes” da maioria dos alunos – justamente o que as faz alvos preferenciais dos praticantes
do bullying.
Embora os estudos sobre o problema sejam relativamente recentes, alguns amplos consensos já se
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estabeleceram entre os especialistas sobre as melhores formas de prevenir e combater o bullying nas
escolas. A conscientização da comunidade escolar, o
desenvolvimento de estratégias adaptadas a cada estabelecimento de ensino e o protagonismo dos próprios
alunos nesse processo são alguns deles.
Do ponto de vista da legislação brasileira, embora o bullying não seja especiﬁcamente abordado,
várias são as normas que, de maneira indireta, aplicam-se a ele. Entre elas, destacamos o próprio texto
constitucional, em diversos dispositivos do art. 5º, que
enumera os direitos e deveres individuais e coletivos,
e também no art. 227, que trata do dever da família,
da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
Da mesma forma, vários artigos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), disposto na Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, podem ser invocados no
combate ao bullying. Entre eles, incluem-se os arts. 3º,
4º, 5º, 15, 16, 17, 18, 56 e 70. Nos casos que chegam
à Justiça, podem aplicar-se os dispositivos relativos à
prática de atos infracionais e às medidas de proteção
e socioeducativas correspondentes (arts. 98-130). O
art. 232, por sua vez, que deﬁne como crime “submeter
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou
vigilância a vexame ou constrangimento”, punível com
detenção de seis meses a dois anos, pode ser utilizado
para garantir a responsabilização dos estabelecimentos
de ensino que se omitirem contra o bullying.
Há, ainda, diversos dispositivos do Código Penal,
do Código Civil e mesmo do Código de Defesa do Consumidor que têm sido utilizados pelo Poder Judiciário
em decisões relativas ao tema. Tais decisões resultam
na aplicação de sanções administrativas, trabalhistas,
civis ou criminais aos agressores, a seus pais e à própria escola, dependendo do grau e da extensão dos
danos causados pelo bullying.
Pelo presente projeto de lei, buscamos trazer o
tema para a legislação educacional. Como só recentemente o problema do bullying passou a ser reconhecido e estudado – provavelmente pelas enormes
proporções que atingiu com a disseminação das modernas tecnologias de informação e comunicação –, a
Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB)
não menciona especiﬁcamente o assunto.
Assim, pretendemos incluir na LDB, precisamente no dispositivo que enumera as incumbências dos
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estabelecimentos de ensino, a obrigação de promover ambiente escolar seguro, por meio de estratégias
de prevenção e combate ao bullying. Julgamos que
essa abordagem seja a mais adequada, pois evita a
padronização das medidas a serem adotadas – as
quais devem ser deﬁnidas de acordo com a realidade
vivida em cada escola –, além de contornar o risco
de tipiﬁcar condutas já tratadas no arcabouço jurídico
competente, de forma mais genérica.
Diante da gravidade do problema, estamos certos
de contar com o apoio do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Vide Adin 3324-7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001
Vide Lei nº 12.061, de 2009
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Educação
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.
TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional
....................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e ﬁnanceiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho
de cada docente;
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V – prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre
a execução de sua proposta pedagógica.
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com
seus ﬁlhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)
VIII – notiﬁcar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta
por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela
Lei nº 10.287, de 2001)
....................................................................................
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Paulo Renato Souza.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.1996

(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 2010
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, para dispor sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de
saúde pelos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:
“Art. 27-A. No caso de resíduos de serviços de
saúde, o Município é responsável por:
I – manter serviço regular de coleta e transporte;
II – dar destinação ﬁnal adequada aos resíduos
coletados.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os resíduos gerados nos serviços de saúde –
popularmente denominados de “lixo hospitalar” – são
aqueles deﬁnidos em normas infralegais estabelecidas
pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente e pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – coordenado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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Esses resíduos, que estão sujeitos a regime especial de gerenciamento, representam apenas 2% do
total das 154 mil toneladas de resíduos sólidos gerados diariamente no País, de acordo com a Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico do IBGE, de 2000,
a última disponível.
Desse percentual, somente cerca de 20% são
resíduos especiais ou resíduos que necessitam de
tratamento prévio à sua destinação ﬁnal. Por conseguinte, do volume total de resíduos gerados em
serviços de saúde, entre 75% e 90% apresentam
riscos equivalentes àqueles presentes no resíduo domiciliar, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Ainda assim, é imperativo dar disposição adequada
a essa pequena parte do lixo hospitalar, que requer
tratamento especiﬁco.
Em razão disso, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, atribui aos geradores de resíduos de saúde
a responsabilidade pela destinação ﬁnal ambientalmente adequada desses resíduos e cria a obrigatoriedade de elaboração de um plano de gerenciamento
especíﬁco.
Os custos dessa operação, contudo, especialmente no que tange à coleta e destinação ﬁnal dos
resíduos, certamente serão repassados aos usuários
desses serviços. Ademais, dadas a periculosidade e
a especiﬁcidade desse tipo de resíduos, seria de todo
conveniente que o poder público se encarregasse,
ele próprio, da coleta e destinação ﬁnal, de forma a
assegurar à coletividade que isso está sendo feito de
maneira correta.
Nesse sentido, é razoável que a legislação recém-editada obrigue os geradores de lixo hospitalar
a procedimentos rígidos de separação e acondicionamento desses resíduos, de forma a permitir e facilitar a
sua coleta seletiva. O gerenciamento do resíduo deve
ser obrigação de quem o gerou, ou seja, de clínicas,
hospitais, consultórios, entre outros, mas a destinação ﬁnal, não.
A destinação do resíduo gerado pelos serviços
de saúde é uma questão de saúde pública e, por essa
razão, de responsabilidade do Estado. Cabe ao Município, em sua esfera de ação, responsabilizar-se pelo
recolhimento e destinação ﬁnal, sobretudo por se tratar
de material de risco, o que exige um tratamento adequado por parte do Poder Público.
Agindo assim, estaremos alinhados ao verdadeiro
interesse público, no sentido de proteger a população
de importantes ameaças à saúde, não apenas por se
tratar de uma questão de bom senso, como também
de justiça.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Yanai.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.
Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO III
Das Responsabilidades dos Geradores
e do Poder Público
Seção I
Disposições Gerais
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e
a coletividade são responsáveis pela efetividade das
ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e
demais determinações estabelecidas nesta Lei e em
seu regulamento.
Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta
desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei
nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu
regulamento.
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas
no art. 20 são responsáveis pela implementação e
operacionalização integral do plano de gerenciamento
de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente
na forma do art. 24.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação ﬁnal de resíduos sólidos, ou de disposição ﬁnal
de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas
referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que
vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas
sob responsabilidade do gerador que forem realizadas
pelo poder público serão devidamente remuneradas
pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19.
Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos
com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos
casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano,
logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio
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ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Sociais e, em decisão terminativa, de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 230, DE 2010
Institui os Juizados Especiais de Família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui os Juizados Especiais
de Família, que serão criados pela União, no Distrito
Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas
de sua competência.
Art. 2º Nos Juizados Especiais de Família, poderão ser submetidas a conciliação, processo e julgamento as seguintes causas de família e respectivos
procedimentos cautelares cujo valor não exceda a
quarenta salários mínimos:
I – divórcio consensual;
II – regulamentação do direito de visitas;
III – guarda de ﬁlhos menores;
IV – investigação de paternidade;
V – revisão e exoneração de alimentos;
VI – partilha de bens.
Parágrafo único. Havendo bens a partilhar em
valor superior ao admitido nos Juizados Especiais, a
partilha se processará em autos próprios, no âmbito da
Justiça Comum, exceto se entre as partes não houver
controvérsia sobre a divisão patrimonial.
Art. 3º O juiz, de ofício ou mediante requerimento, oral ou escrito, das partes ou do Ministério Público,
poderá determinar, antecipada ou incidentalmente,
providências cautelares necessárias ao resultado útil
do processo.
§ 1º O juiz concederá a tutela liminarmente ou
mediante justiﬁcação prévia, após a citação do réu,
observados o relevo e o fundamento da demanda, e o
justiﬁcado receio de ineﬁcácia do provimento ﬁnal.
§ 2º Da concessão de medida liminar caberá
agravo para a turma recursal.
§ 3º As petições, nos Juizados Especiais de Família, serão feitas, preferencialmente, mediante formulários, que serão preenchidos com a síntese das
informações, admitida a cumulação de pedidos.
Art. 4º A tentativa de conciliação será conduzida
por juiz togado e, quando for o caso, antecedida por
mediação conduzida por pessoa qualiﬁcada, equipe
multidisciplinar ou ambos.
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Parágrafo único. As partes ou interessados serão
informados das conseqüências da prestação jurisdicional pretendida.
Art. 5º As partes ou interessados comparecerão
às audiências acompanhadas de advogado.
Parágrafo único. Do ato de intimação das partes
ou interessados, constará a necessidade de seu comparecimento com advogado, bem como a advertência
de que, na falta deste, ser-lhes-á designado defensor
público.
Art. 6º A execução da sentença se processará
perante o Juizado Especial de Família, nos mesmos
autos do processo de conhecimento.
Art. 7º Aplica-se ao Juizado Especial de Família,
no que couber, o disposto na Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995.
Art. 8º O § 2º do art. 3º da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
§ 2º Ficam excluídas da competência
do Juizado Especial as causas de natureza
falimentar, ﬁscal e de interesse da Fazenda
Pública, e também as relativas a acidentes de
trabalho, a resíduos e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
.....................................................” (NR)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor no prazo de cento
e oitenta dias, contados a partir da data de sua publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ao
ser concebida, excluiu, entre outras matérias, as concernentes ao Direito de Família. A razão disso é que
se temia, à época, que os recém-criados juizados especiais cíveis e criminais não conseguissem processar todas as demandas com a brevidade necessária
e reapresentassem as diﬁculdades enfrentadas pela
Justiça Comum.
Tal fato, porém, não ocorreu, e o sucesso dos
Juizados Especiais, de tão marcante, inspirou sua
extensão ao âmbito federal, mediante a Lei nº 10.259,
12 de julho de 2001, de igual sucesso, por sua aptidão para solucionar questões menos afeitas aos
ritos, que antes congestionavam a pauta da Justiça
Federal.
Os temas de Direito de Família, tal como os da
Justiça Federal, também reivindicam a possibilidade
de dirimir as lides com maior celeridade, e essa rei-
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vindicação tem data coincidente com a dos primeiros
esboços dos Juizados Informais de Pequenas Causas,
verdadeiros protótipos dos atuais Juizados Especiais
Cíveis e Criminais
Não há razão plausível, ademais, em face da
Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que possibilitou a realização do divórcio consensual pela via
administrativa, em cartórios extrajudiciais, para suprimir do procedimento célere do Juizado Especial
as demandas que versem sobre Direito de Família.
Ainda que haja simpliﬁcação de procedimentos, com
adoção da oralidade, ter-se-á obediência rigorosa
às normas civis concernentes ao direito de família,
sem prejuízo à consecução ﬁnal do estabelecido na
legislação.
Nada obstante a exclusão do Direito de Família do
rol das matérias passíveis de exame e decisão pelos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, até hoje doutrinadores fazem coro com segmentos da Magistratura, da Advocacia e do Ministério Público para apontar
esse ramo do direito como um dos mais ajustáveis ao
ambiente dinâmico dos Juizados Especiais, no qual
prevalece o princípio processual da oralidade e da
economia das formas.
Isso porque os temas do Direito de Família quase
sempre são tratados sob forte tensão e com elevada
exaltação de ânimos, e exigem pronta prestação jurisdicional, em especial questões como a guarda de incapazes, desavenças entre cônjuges e companheiros,
ﬁxação, revisão e exoneração de alimentos.
A conciliação, nos termos defendidos neste projeto, poderá ser tentada por pessoa qualiﬁcada e por
equipe multidisciplinar, pois sempre é necessário
orientar a lide e reduzir tecnicamente as controvérsias.
As petições poderão ser feitas em formulários,
de modo a evitar adjetivações desnecessárias e direcionar o preenchimento dos campos com informações
pertinentes ao interesse posto para a causa.
A presença do advogado não é novidade, mas
deve ser expressa, em atenção ao disposto no art. 133
da Constituição Federal e tendo em vista a natureza
das demandas de família, que exigem, pela emoção
que envolvem, o assessoramento de proﬁssional do
Direito às partes litigantes.
A execução da sentença, processada no próprio
Juizado de Família, integrará o processo de conhecimento, acompanhando a sistemática trazida pela Lei
nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que procurou
aglutinar as fases de conhecimento e de execução.
Fortes nas razões justiﬁcadoras da proposição,
contamos com os nobres Pares para sua rápida aprovação. – Senador Acir Gurgacz.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para conciliação, processo, julgamento e execução,
nas causas de sua competência.
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais Cíveis
Seção I
Da Competência
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência
para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I – as causas cujo valor não exceda a quarenta
vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
III – a ação de despejo para uso próprio;
IV – as ações possessórias sobre bens imóveis
de valor não excedente ao ﬁxado no inciso I deste
artigo.
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a
execução:
I – dos seus julgados;
II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor
de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o
disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar,
ﬁscal e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho
patrimonial.
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta
Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao li-
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mite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese
de conciliação.
Art. 4º É competente, para as causas previstas
nesta Lei, o Juizado do foro:
I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, do
local onde aquele exerça atividades proﬁssionais ou
econômicas ou mantenha estabelecimento, ﬁlial, agência, sucursal ou escritório;
II – do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III – do domicílio do autor ou do local do ato ou
fato, nas ações para reparação de dano de qualquer
natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá
a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste
artigo.
LEI Nº 11.441, DE 4 DE JANEIRO DE 2007
Altera dispositivos da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 982. Havendo testamento ou interessado
incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos
forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá
título hábil para o registro imobiliário.
Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a
escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas, cuja qualiﬁcação e assinatura
constarão do ato notarial.” (NR)
“Art. 983. O processo de inventário e partilha
deve ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar
da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze)
meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais
prazos, de ofício ou a requerimento de parte.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
Art. 2o O art. 1.031 da Lei no 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre
partes capazes, nos termos do art. 2.015 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, será
homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da
quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e
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às suas rendas, com observância dos arts. 1.032 a
1.035 desta Lei.
..................................................................” (NR)
Art. 3o A Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
1.124-A:
“Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo ﬁlhos menores ou
incapazes do casal e observados os requisitos legais
quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas
à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo
cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento.
§ 1o A escritura não depende de homologação
judicial e constitui título hábil para o registro civil e o
registro de imóveis.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os
contratantes estiverem assistidos por advogado comum
ou advogados de cada um deles, cuja qualiﬁcação e
assinatura constarão do ato notarial.
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão
gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as
penas da lei.”
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231, DE 2010
Altera a redação do inciso VII do art.
73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas para as eleições, para deﬁnir novo critério quanto ao
limite dos gastos com publicidade dos entes públicos no ano da eleição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 73. ................................................
VII – realizar, no primeiro semestre do
ano da eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais, distritais
ou municipais, ou dos respectivos entes da
administração indireta, que excedam a média
dos gastos do primeiro semestre do ano anterior ao ano da eleição;
....................................................” (NR).
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei das Eleições, Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece, com plena pertinência, no inciso VII do seu art. 73, que trata das condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas eleitorais, um
limite para as despesas com a publicidade dos entes
públicos nos meses que antecedem a eleição, com o
evidente propósito de contribuir para a igualdade de
competição entre os candidatos, sejam aqueles que
dispõem do controle da máquina pública, sejam os
oposicionistas.
A vigente redação do inciso VII, entretanto, deu
lugar a interpretações oportunistas e eivadas do sentimento de burla, pelas quais se alcançava uma maneira
de calcular as despesas com publicidade mediante a
qual o órgão ou entidade pública concentrava os seus
gastos anuais nos primeiros meses do ano eleitoral,
em prejuízo do integral cumprimento da Lei.
Assim, na forma do atual cálculo para o gasto
com publicidade oﬁcial, englobando a média de todo
o ano anterior às eleições, o parâmetro somente pode
ser aferido, ou seja, veriﬁcado, no ﬁnal do ano eleitoral,
portanto, após o resultado das eleições. Na prática, o
processo eleitoral sofre todas as conseqüências da
campanha oﬁcial custeada pelos recursos públicos,
desequilibrando sobremaneira o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos.
Com a proposição que ora apresentamos, sugerimos alterar a redação do inciso VII do art. 73 da
Lei Eleitoral para concentrar o controle nos primeiros
seis meses do ano eleitoral, aqueles que antecedem
o pleito, que é quando as irregularidades costumam
acontecer.
Acreditamos que a exame cuidadoso da presente
proposição e o seu aperfeiçoamento, caso necessário,
contribuirão para mitigar a desigualdade entre os candidatos aos pleitos eleitorais, em benefício do regime
democrático que pretendemos manter e aprofundar no
Brasil. – Senadora Maria do Carmo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Texto compilado
Mensagem de veto
Estabelece normas para as eleições.
O Vice-Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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....................................................................................
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
....................................................................................
VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo
ﬁxado no inciso anterior, despesas com publicidade
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos
anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.
....................................................................................
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – MARCO ANTONIO
DE OLIVEIRA MACIEL, Iris Rezende.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Senhor José Daher Carneiro.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor José Daher Carneiro.
Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e, de acordo com as tradições da casa,
requeiro sejam apresentadas condolências:
À sua esposa, a Senhora Nilda Nascimento Carneiro e aos seus ﬁlhos: Ricardo, Rovena e Raquel.
Justiﬁcação
José Daher Carneiro, falecido no último sábado,
dia 14, em Vitória, aos 77 anos, deixa uma lembrança
perene no coração de seus amigos, que eram tantos
(e entre os quais me incluo), além da sensação de
perda de alguém insubstituível.
Não creio ter encontrado, ao longo de minha vida,
um homem de alegria tão contagiante e com tantos
amigos. Ninguém conseguia manter a tristeza por muito tempo quando ﬁcava ao seu lado. Leal, generoso,
extrovertido, boêmio, frequentador dos cafés e bares
nos áureos tempos da Praça Costa Pereira, no centro
da capital capixaba, era uma ﬁgura singular, com uma
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personalidade de que estavam ausentes quaisquer
qualidades negativas.
Apesar da gravidade da doença que o vitimou,
manteve-se o mesmo homem durante os 90 dias em
que esteve internado no hospital. Assistiu aos jogos da
Copa do Mundo de futebol em companhia de amigos, e
criou um clima de festa em seu quarto. Não reclamava
das dores e conservou até o ﬁm o ânimo inquebrantável.
Botafoguense doente, ganhou dos companheiros que
disputavam com ele os jogos aos sábados o apelido
de “Mirueira”, gíria capixaba para dinheiro miúdo, por
ser o jogador de menor estatura entre todos.
Livros e crônicas sobre a vida capixaba, às dezenas, citam seu nome. Filho de família tradicional – seu
pai, Manoel Gonçalves Carneiro, era um dos maiores
atacadistas do Espírito Santo, e sua mãe, D. Natalina
Daher Carneiro, foi a primeira mulher a abrir um estabelecimento comercial no bairro da Praia do Canto.
José Daher Carneiro era um homem magnânimo e dotado de espírito comunitário, sempre disposto a ajudar
tanto os inúmeros amigos como os menos favorecidos,
sem medir esforços.
Trabalhou inicialmente como empresário do setor de representações e depois tornou-se industrial no
setor de produção de latas e litograﬁa. Neste último,
foi pioneiro, ao criar a primeira litograﬁa do Espírito
Santo. Dedicou-se ao ramo durante mais de quatro
décadas.
José Daher Carneiro deixa a viúva, D. Nilda Nascimento Carneiro, e três ﬁlhos, Ricardo, Rovena e Raquel. Morreu cercado pelo carinho da família e de seus
amigos, e não se deixou abater pela doença. Sem ele,
Vitória ﬁca mais triste, e o Espírito Santo perde uma de
suas personalidades mais atuantes e signiﬁcativas.
Sala das Sessões, de agosto de 2010, Senador
Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 779, DE 2010
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de
Lei do Senado no 216, de 2010 – Complementar, de
minha autoria, que altera a Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, para incluir as farmácias
de manipulação entre as atividades beneﬁciárias do
Regime Especial Uniﬁcado de Arrecadação de Tributos
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e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2010. – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO No 780, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado no 211, de 2010, de minha autoria,
que “Modiﬁca a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
para conceder seguro-desemprego aos artistas, músicos e técnicos em espetáculos de diversões”, seja
encaminhando à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2010. – Senadora Marisa Serrano.
REQUERIMENTO No 781, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado no 188, de 2010, de autoria do Senador Paulo Duque, que “Altera a Lei no 8.906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para
estabelecer prazo de validade do Exame da Ordem”,
seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em 13 de julho de 2010. – Senadora Marisa
Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 782, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2006, de autoria
do Senador Gilvam Borges, que “Altera os arts. 8º,
58 e 84 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para
abolir o Exame de Ordem, necessário à inscrição
como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)”, do Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2009,
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que “Altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que ﬁxa as
diretrizes e base da educação, mediante a inclusão
de novo parágrafo em seu art. 9º e do art. 46-A, para
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criar critério de avaliação de cursos e instituições de
ensino superior relacionado ao desempenho de seus
egressos em provas de proﬁciência proﬁssional”, a ﬁm
de que tenha tramitação autônoma.
Em 13 de julho de 2010. – Senadora Marisa
Serrano.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO No 783, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado no 31, de 2008, de autoria
do Senador Cristovam Buarque, que “Altera a Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oﬁcial da Rede de Ensino facultativo
a temática ‘História e Cultura Indígena Brasileira’, e dá
outras providências”; Projeto de Lei do Senado no 143,
de 2008, de autoria do Senador Geovani Borges, que
“Altera o § 5º do art. 26, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir o conteúdo relativo aos
primeiros socorros no ensino fundamental e médio” e
Projeto de Lei do Senado no 371, de 2008, de autoria
do Senador Jefferson Praia, que “Altera o § 1º do art.
26, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação), para introduzir,
no currículo do ensino fundamental e médio, a obrigatoriedade de estudos sobre a Amazônia”, com o Projeto de Lei da Câmara no 171, de 2009 e os Projetos
de Lei do Senado no 155, de 2008; no 103 e no 279,
de 2009, que já tramitam em conjunto, por regularem
a mesma matéria.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2010. – Senadora Marisa Serrano.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 784, DE 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, §1o, inciso
I do Regimento Interno, a necessária autorização
para desempenhar missão no exterior, por indicação
dessa Presidência para participar como representante do Senado Federal da Reunião dos Presidentes
de Parlamentos do G20 (Présidents de Chambras
Hautes et de Parlaments Unicaméraux, du G20).
Na ocasião, participarei como debatedor da confe-
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rência que terá como tema “Segurança Alimentar e
Nutricional no Âmbito do G20”. O evento terá lugar
na cidade de Ottawa, Canadá, nos dias 2 e 5 de setembro de 2010.
O convite e agenda do evento encontram-se
anexo.
Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência
em cumprimento ao disposto do Artigo 39, inciso I do
Regimento Interno, que me ausentarei do País entre
os dias 1o a 5 de setembro, para o desempenho desta missão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2010. – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será votado
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 785, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado no 217, de 2004, de
autoria do Senador Tião Viana, que “Altera o artigo
17 da Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, que
dispõe sobre os conselhos de Medicina e dá outras
providências, e o artigo 48 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para instituir o Exame
Nacional de Proﬁciência em Medicina como requisito
para o exercício legal da Medicina no País”; Projeto
de Lei do Senado no 102, de 2006, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que “Altera as Leis nos
3.268, de 1957, e 4.324, de 1964, para dispor sobre o
exame de proﬁciência dos médicos e dos cirurgiõesdentistas”, e Projeto de Lei do Senado no 43, de 2009,
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que “Altera a
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que ﬁxa as
diretrizes e bases da educação, mediante a inclusão
de novo parágrafo em seu art. 9º e do art. 46-A, para
criar critério de avaliação de cursos e instituições de
ensino superior relacionado ao desempenho de seus
egressos em provas de proﬁciência proﬁssional”, por
regularem a mesma matéria.
Em 13 de julho de 2010, Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 786, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
da Irmã Eugênia.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de VOTO DE PESAR pelo
falecimento da Irmã Eugênia.
Dessa forma, nos temos do art. 218 do Regimento Interno e, de acordo com as tradições da Casa, requeiro sejam apresentadas condolências:
– À Irmã Angelina de Agostino – Secretária da Província de Petrópolis -Convento
Madre Regina – Endereço: Rua Bingen, 73 –
25660-003 – Petrópolis – RJ.
– À Irmã Adelaide Schledorn – Diretora
Geral – ACSC – Hospital Madre Regina Protmann – Endereço: Avenida das Acácias, 417
– Jardim da Montanha 29650-000 – Santa
Teresa – ES.
Justiﬁcação
Faleceu hoje, dia 30, em Petrópolis, no Rio de
Janeiro, aos 86 anos, uma religiosa cuja vida deixa
um exemplo perene de fé e caridade cristã. A capixaba Irmã Eugênia, cujo nome de batismo era Irma
Lóss, nasceu em 4 de abril de 1924, no distrito de 25
de julho, pertencente ao município de Santa Teresa,
no Espírito Santo.
Irmã Eugênia tinha 58 anos de vida consagrada,
tendo feito sua primeira proﬁssão religiosa em 1952.
Desde aquele ano até 1970, exerceu o magistério, em
escolas da Ordem a que pertencia, a Congregação das
Irmãs de Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Entre 1974 e 1979, dedicou-se a serviços
pastorais, assistência aos pobres e à coordenação da
comunidade religiosa no Interior da Bahia.
Retornou a Santa Teresa, sua terra natal, em
1980, e lá permaneceu durante 29 anos, inicialmente
na Escola Santa Catarina e, depois no Hospital Madre
Regina Protmann. Foi professora, bibliotecária, agente
de pastoral e participante de círculos bíblicos. No hospital, sua missão era o apoio espiritual aos enfermos e
seus parentes. Presente diariamente nos quartos, nas
enfermarias e no pronto socorro, emprestava a força
da sua palavra amiga e de suas orações a todos. No
início do ano passado, foi transferida para o Convento
Madre Regina, em Petrópolis.
A Congregação das Irmãs de Santa Catarina foi
fundada em 1583 pela beata Madre Regina Protmann,
em Braunsberg, hoje Braniewo, Polônia. Como teve seu
início ao lado da igreja matriz da cidade, cuja padroeira
era Santa Catarina de Alexandria, Madre Regina escolheu-a também como padroeira da Congregação.
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Em 1897, as Irmãs de Santa Catarina chegaram
ao Brasil, por solicitação dos frades franciscanos de
Petrópolis. A primeira comunidade, formada por quatro
irmãs vindas de Braunsberg, expandiu-se rapidamente
em todo o país, chegando até o Rio Grande do Sul.
Irmã Eugênia seguiu com ﬁdelidade os mandamentos que Madre Regina legou à Congregação, destacando-se por uma vida de profunda união a Deus,
pela humildade e pela atenção às necessidades do
próximo. Pode-se dizer que sua vida espelhava com
ﬁdelidade o lema da fundadora da Congregação: “Como
Deus quer”.
Assim como Madre Regina, dedicou-se aos pobres e abandonados e cumpriu à risca suas exortações. Ao sentir que se aproximava o ﬁm de sua vida,
a fundadora deixou um testamento espiritual em que
pedia às Irmãs de Santa Catarina que mantivessem
a dignidade, a simplicidade, a paciência, a caridade
cristã e uma profunda humildade. Madre Regina teve
em Irmã Eugênia uma de suas mais dedicadas, leais
e obedientes discípulas.
Sala das Sessões, de agosto de 2010. – Senador
Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 787, DE 2010
Requeiro, nos termos do inciso II art. 218 do
Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento, aos 91 anos, da Professora Dorina
de Gouvêa Nowill, ocorrido no dia 29 de agosto de
2010, em São Paulo.
Justiﬁcação
A Professora Dorina de Gouvêa Nowill é um dos
maiores ícones do Brasil na luta pela inclusão social
dos cegos.
Dorina perdeu totalmente sua visão aos 17 anos
devido a uma patologia ocular. A professora dedicou a
sua vida à inclusão social das pessoas cegas e com
baixa visão, criando e proporcionando meios adequados para uma melhor formação educacional, cultural
e social.
Com um grupo de amigas, criou em 1946 a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que em 1991
recebeu seu nome. Junto ao Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, a Fundação Dorina Nowill Para
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Cegos foi uma das pioneiras na produção de livros em
Braille, na distribuição gratuita dessas obras e no desenvolvimento de técnicas mais modernas para que
o cego consiga ler – como livros falados e vozes sintetizados no computador.
Foi a primeira aluna cega a matricular-se numa
escola regular em São Paulo e, em 1945 conseguiu
convencer a Escola Caetano de Campos, onde cursava o magistério, a implantar o primeiro curso de especialização de professores para o ensino de cegos.
Especializou-se nos Estados Unidos, com bolsa paga
pelo governo americano, na área de deﬁciência visual,
na Universidade de Columbia.
De volta ao Brasil, concentrou esforços na fundação da primeira imprensa Braille de grande porte do
País. Hoje, a editora é uma das principais fontes de
renda da fundação e produz 80% dos livros do Ministério da Educação para cegos.
Em 1979, foi eleita presidente do Conselho Mundial dos Cegos. Em 1981, Ano Internacional da Pessoa
com Deﬁciência, ela falou na Assembleia Geral das
Nações Unidas como representante brasileira. Dorina
trabalhou intensamente para a criação da União Latino-Americana de Cegos e foi diversas vezes premiada
por seu trabalho.
O Congresso Nacional ratiﬁcou em 1989, a Convenção 1599 da OIT, que trata de reabilitação, treinamento e proﬁssionalização de cegos.
No ano de 2008, promulga-se a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deﬁciência,
sendo o Brasil, um dos primeiros signatários. Este tratado internacional de direitos humanos é o primeiro do
século XXI e, os direitos previstos nesse instrumento
legal só foram possíveis de serem alcançados por meio
da contribuição, do esforço e da luta de pessoas como
a Professora Dorina de Gouveia Nowill.
Sala das Sessões, de agosto de 2010. – Senador
Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – O requerimento lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência informa que foi recebida ontem,
às 18:55 horas, a Mensagem nº 269, de 2010 (nº
529/2010, na origem), pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até sete milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, entre o Estado
do Rio Grande do Norte e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de Integração da
Modernização da Administração Fiscal e Financeira do
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Rio Grande do Norte PROFISCO/RN, tendo sido despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me concedesse a palavra
para que eu possa fazer uma comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª será atendido.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Deixei com
a Mesa um documento para falar pela Liderança da Minoria, um documento de delegação de competência.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª será atendido.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pelos que estão em plenário, seria a minha vez
de falar, mas o Senador Marco Maciel havia combinado
comigo: eu cedo para ele falar como orador inscrito e
eu só falo como comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Como orador inscrito... Está, é por que não estão
presentes. Tudo bem, tudo bem.
Então, concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, por permuta com o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Eu falo como o primeiro nas comunicações inadiáveis.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Heráclito Fortes, Srs. Senadores
aqui presentes, Mário Couto, Paulo Paim. Gostaria de
mencionar a presença da Senadora Selma Elias e fazer uma menção, entre nós, do Senador Acir Gurgacz,
que representa o Estado de Rondônia.
O político francês Louis Buffon, membro do Partido
Socialista, disse, certa feita, que “o estilo é o homem”,
numa clara declaração e demonstração de que a forma
de nos portarmos e de encararmos a vida identiﬁca
o que somos.
O modo de me portar é o dos pernambucanos, Sr.
Presidente: com honestidade, seriedade e trabalho. Meu
modo de encarar a vida é, também, o do povo do meu
Estado: com amor, alegria, esperança e respeito.
Dedico-me, como sabe V. Exª, nobre Senador Heráclito Fortes – que grande parte de sua vida realizou
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em Pernambuco –, integralmente a Pernambuco, que
é a minha pátria e, portanto, a minha primeira veneração como homem público.
Por mais universal que seja a vocação de cada
um, como foi a de Joaquim Nabuco, é na terra em que
nascemos que buscamos força, inspiração e alento.
Devo a Pernambuco e ao povo pernambucano não
apenas o que sou, mas tudo quanto ao longo de minha
vida conquistei, no exercício de sucessivos mandatos
que me foram concedidos. A essa generosidade eu não
poderia responder senão com empenho e trabalho.
Podemos divergir, Sr. Presidente, e a divergência
é prova da vitalidade política e da natureza apaixonada
de nossas convicções. Somos uma parcela do povo
brasileiro que nada negou ao Brasil. Em nosso Estado,
não se forjou apenas o sentimento da nacionalidade,
posto que ﬁncamos em Pernambuco as raízes do nosso
amor à liberdade. Regamos com o sangue de nossos
mártires e heróis as virtudes cívicas de todo o nosso
povo. Tenho, portanto, orgulho de ser parte dessa herança que Pernambuco legou ao Brasil e a ela tenho
procurado ser ﬁel.
Aprendi, Sr. Presidente, o exemplo da tolerância
e do respeito à divergência. Entendi o signiﬁcado da
política exercida como compromisso ético com nossas
próprias convicções. Constatei que a política só pode
ser exercida com realismo, sem que isso implique deixar de ser idealista.
Entendo que não devemos ser, não podemos
ser e nem queremos ser o País da injustiça e da exclusão, o da fartura em que ainda sobrevive a miséria.
A sociedade próspera individualmente e pobre coletivamente.
A política, portanto, não pode ser o meio da conservação, antes deve ser o instrumento da transformação.
A irredenção e o inconformismo pernambucanos
trazem a marca da obstinação. O abolicionismo é, como
o no apostolado de Joaquim Nabuco, cujo centenário
de morte estamos celebrando, a luta pela cidadania de
todo o povo brasileiro e não apenas para parte dele.
Cidadania que representa não apenas o conjunto de
direitos e deveres para uns e outros, mas, sobretudo,
direitos e deveres para todos.
O Estado brasileiro tem, necessariamente, de
transformar-se numa estrutura democrática capaz de
proteger os fracos, dar condições de sobrevivência
com dignidade a todos, corrigir as injustiças, coibir os
abusos e punir os excessos.
O exercício da cidadania não pode se cingir ao
ritual de eleições periódicas. Democracia é muito mais
do que isso, é o respeito à dignidade e ao bem comum
de todos. Tudo isso mostra a necessidade de transfor-

115

Setembro de 2010

mar, permanentemente, as instituições, de corrigi-las,
de ajustá-las às demandas da sociedade.
Tenho orgulho, portanto, de nossas origens comuns, porque estou consciente de que a prática política
de nosso País seria inﬁnitamente mais pobre se Pernambuco não ﬁzesse parte de sua crônica gloriosa.
A grandeza de nossa entrega ao Brasil e ao interesse nacional é o traço mais marcante da atuação
dos que nos precederam e, seguramente, continuará
a ser a dos que nos vão suceder.
Sr. Presidente, é por essa razão que, em todos
os grandes e difíceis momentos da nossa História,
soubemos colocar o interesse do nosso Estado acima das divergências partidárias, das discrepâncias
doutrinárias e das circunstâncias ocasionais, por mais
fortes que sejam.
Não pratico a política como mero exercício ou simples desfrute do poder, que é a forma mais mesquinha
de exercê-la. Entendo-a e a pratico como a possibilidade de transformar a sociedade. A política deve ser
instrumento de justiça, de igualdade e de geração do
bem estar coletivo.
Aprecio a ﬁrmeza das convicções. E como acredito no poder das ideias, sempre defendi que as convicções não são empecilho para o entendimento e a
conciliação. Na ausência dessas condições, a prática
da política se transforma no exercício estéril do confronto, da denúncia e do impasse.
Se, ao cabo de todos esses anos, tivesse de tirar
de minha própria vida como homem público alguma
conclusão que pudesse ser útil aos que nela se iniciam,
eu daria apenas um conselho: devemos buscar sempre entre o que nos separa aquilo que nos pode unir,
porque se queremos viver juntos na divergência, que
é princípio vital da democracia, estamos condenados
a nos entender.
Os brasileiros mostram que sabem se entender. O
maior exemplo de mobilização e força do povo ocorreu
em 1994, quando conseguimos superar o mais difícil
de todos os desaﬁos: vencer a espiral inﬂacionária e
os riscos da hiperinﬂação.
Agora o desaﬁo é outro: é o do crescimento. Para
dar sustentação às medidas, é indispensável redesenhar, reconstruir o Estado, concebê-lo para enfrentar
os desaﬁos da competição internacional e permitir a
mudança estrutural, que todos sempre reclamamos,
do modelo de desenvolvimento.
O Congresso Nacional desempenha a tarefa
de ser o grande fórum de debates desses novos desaﬁos. Cumpre também o seu papel quando discute,
modiﬁca e aprova as medidas que, no entendimento
da maioria, atende aos interesses do progresso so-
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cial. Esta é a melhor prova da vitalidade do sistema
político brasileiro.
Sr. Presidente, o Brasil não se modernizará apenas com reformas econômicas nem progredirá somente
com mudanças sociais. No cenário atual, o processo
de transformação do País passa, sobretudo, pela reforma política.
As modernas deﬁnições de democracia preocupam-se exatamente com a operacionalização dos
mecanismos decisórios da política. A democracia,
sabemos, é um regime político que se deve caracterizar pela contínua capacidade de dar respostas às
preferências dos seus cidadãos, considerados politicamente iguais.
São esses os requisitos que ainda nos faltam,
porque poucas vezes houve no Brasil compatibilidade
entre discurso e ação política.
Quando nos referimos ao aprimoramento do sistema político, expressamos o desejo de que se procedam as reformas indispensáveis ao nosso sistema de
governo e nos subsistemas eleitoral e partidário.
Com o Senador Petrônio Portella participei de
assuntos que culminaram com a edição da Emenda
Constitucional nº 11, de 1978, que permitiu o início do
processo de retorno do País ao Estado Democrático
de Direito que, entre outras medidas, revogou os atos
institucionais e complementares, inclusive o famigerado AI-5.
Com Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e Aureliano Chaves, dediquei-me ao processo de redemocratização. Juntos, elaboramos o “Compromisso com a
Nação”, documento que instituiu a Aliança Democrática,
pacto político que permitiu a transição pacíﬁca para a
plena democracia, com a eleição de Tancredo Neves,
e a posterior convocação da Assembleia Nacional
Constituinte, com o restabelecimento das liberdades
e do Estado Democrático de Direito.
Esse pacto é considerado, nobre Senador Mozarildo, por muitos como o mais importante da vida
republicana brasileira, pois, lançamos as bases da
democracia de forma sólida e irreversível, sem apelos
autoritários ou arroubos de personalismo.
Se formos capazes de renunciar ao imobilismo,
seremos também capazes de ampliar os horizontes dos
brasileiros. Sempre se disse que a política é a arte do
possível e desejável, pois a política é a arte de materializar o que é, aparentemente, impossível.
Venho de uma longa caminhada em favor de
Pernambuco. Fui, em Pernambuco, Secretário de Estado, Deputado Estadual e Líder; duas vezes Deputado
Federal, Presidente da Câmara dos Deputados; Governador de Pernambuco; três vezes Senador e duas
vezes Vice-Presidente da República.
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Em 1979, pude exercer as funções de Governador
de Pernambuco, tendo a meu lado ilustres pernambucanos: Roberto Magalhães Melo, como Vice-Governador,
e Gustavo Krause, Prefeito do Recife.
Sob o lema “Desenvolvimento com Participação”,
conseguimos realizar obras em todos os Municípios
de Pernambuco.
No plano social, os números atestam a prioridade
para a expansão da rede pública nos 1º e 2º Graus e a
melhoria da qualidade de ensino: 411 escolas construídas e/ou ampliadas; 1.046 salas de aula, possibilitando
a ampliação de 167 mil vagas nas escolas; a concessão
de 69.792 bolsas escolares, que beneﬁciaram inclusive
2.649 pessoas portadoras de necessidades especiais,
além da criação de 150 laboratórios de apoio didático
com audiovisuais.
Sr. Presidente, as ações voltadas para a interiorização da saúde resultaram na construção e na reforma
de 37 hospitais e unidades mistas, de 186 postos de
saúde na zona rural, e a ﬁxação de um médico em todas as sedes municipais. Implantei, como ação inédita
no País, pensão para os portadores de hanseníase,
que tanto sofriam com a doença.
Implantamos programa habitacional, construindo
100 mil casas populares, além de urbanizar favelas,
beneﬁciando 256 mil pessoas, e legalizar a posse de
70 mil pessoas da Região Metropolitana do Recife. Estendemos os serviços de abastecimento de água para
70 cidades, distritos e vilas de todo o Estado.
Dei início efetivo à implantação do Complexo
Industrial Portuário de Suape, inclusive criando uma
Secretaria Especial para tratar desse assunto, que
teve como seu Secretário Luís Siqueira. Realizamos a
construção de linha férrea, ligando-o à Estação Central do Recife, a estação rodoferroviária, o molhe sul, o
píer dos petroleiros, o parque de tancagem, as barragens de abastecimento de Bita e Utinga, a estação de
tratamento d’água e o sistema de telecomunicações.
Antes de deixar o Governo, Sr. Presidente, já haviam
atracado o navio petroleiro da Petrobras e a corveta
da Marinha, chamada Imperial Marinheiro.
Outra iniciativa precursora de meu Governo foi
modelar o Sistema de Transporte Público Integrado de
Passageiros da Região Metropolitana do Recife, com a
viabilização ﬁnanceira e o início da construção do Metrorec – o Metro do Recife. Propus ao Governo Federal,
em 1981, a criação de um programa que, mais tarde,
foi implementado sob o nome de “Vale Transporte”. Implantei o sistema estadual de Proteção ao Consumidor,
Procon, um serviço pioneiro no Brasil.
Deixei o Governo com 2.313 quilômetros de rodovias pavimentadas e 1.178 quilômetros em fase se
construção. Elaboramos o primeiro Mapa Geológico
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detalhado do Estado e o levantamento geoquímico
para a identiﬁcação das jazidas de cromo, níquel, cobalto, chumbo, zinco, cobre e ouro.
Na agricultura, investimos na diversiﬁcação das
culturas agrícolas, valorizamos os projetos de irrigação
no Vale do São Francisco, transformando-o em uma
nova fronteira agrícola e com a consequente melhoria
da qualidade de vida do seu povo. Isso se deve muito
aos esforços de Nilo Coelho, Oswaldo Coelho, José
Coelho e tantos que se dedicaram à causa da agricultura e da irrigação no semiárido pernambucano.
Executamos, Sr. Presidente, o Projeto Asa Branca
e o Projeto Viver. O primeiro, perenizou 400 quilômetros de rios do Sertão e do Agreste pernambucanos,
através da construção de 50 barragens regularizadoras
e sucessivas; o segundo, melhorou as condições de
vida das populações da região canavieira, com obras
de infraestrutura, sistemas de abastecimento d’água,
programas de suplementação alimentar e de educação comunitária.
Os projetos destinados a incrementar atividade
turística em Pernambuco receberam especial atenção,
como, por exemplo, a ﬁnalização de 70% das obras do
Centro de Convenções, a ampliação da pista de pouso
e da estação de passageiros do Aeroporto de Guararapes Gilberto Freyre, o fortalecimento e a divulgação
de polos turísticos do Estado, como o Drama da Paixão
e o Parque Monumental, ambos em Nova Jerusalém,
no Estado de Pernambuco.
Ao concluir meu período como Governador de
Pernambuco, candidato ao Senado Federal, fui eleito
com votação expressiva, sem precedente até então.
Desde o meu primeiro mandato, minha atuação
no Senado tem como foco os mais diversos assuntos
de competência desta Casa, a Casa da Federação;
desde o vertebramento das instituições democráticas,
passando por projetos que dispõem sobre a prática de
atos resultantes de preconceitos de raça ou cor e pelo
fortalecimento das ações regionais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como são
misteriosos os caminhos do Senhor! Com a enfermidade de Tancredo Neves, assumi, por sua convocação,
o Ministério da Educação, logo após a posse de José
Sarney como Presidente da República. Tratamos de
cuidar da educação dos brasileiros com prioridade,
pensando nas gerações que nos sucederiam.
Instituímos o “Dia D da Educação”; regulamentamos a “Emenda Calmon”, instrumento que ampliou
recursos orçamentários à educação, vinculando inclusive recursos para que a educação merecesse a prioridade de que tanto necessita; extinguimos o Mobral e
implantamos o programa Educação para Todos; desenvolvemos o Programa de Novas Escolas Técnicas, um
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programa ousado, que teve continuidade com o então
Ministro da Educação, Jorge Bornhausen.
Sob o título de Nova Universidade, estabelecemos
o Plano de Modernização das Instituições Federais de
Ensino Superior e promovemos o restabelecimento
da União Nacional de Estudantes – UNE, e da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES, entidades então ainda na clandestinidade.
Em 1986, como Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, trabalhei na coordenação das
ações do Governo e cumprimos a implementação dos
compromissos assumidos pela Aliança Democrática.
Fui líder do meu Partido e do Governo no Senado
Federal e, como Presidente do meu Partido, implementamos sua estrutura regional em todo o País.
Reeleito Senador em 1991, tive a oportunidade
de apresentar projetos destinados a assegurar recursos para o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social,
estágios para estudantes de ensino médio e superior,
participação dos trabalhadores na gestão das empresas, liberação do salário-educação e benefícios ﬁscais
concedidos a pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas,
posto que educação, ciência, tecnologia e inovação
são a grande prioridade brasileira.
Em 1994, atendendo recomendação do meu Partido, candidatei-me para o cargo de Vice-Presidente
da República na chapa do Presidente Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, concorri à reeleição
na mesma chapa, havendo ambos sido eleitos no primeiro turno dos dois pleitos.
Nos oito anos em que exerci tão digniﬁcante função, ocupei a Presidência da República por 85 vezes,
num total de 339 dias, sancionando 117 leis, baixando
1.573 decretos e assinando 994 mensagens ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.
Por Pernambuco, na dedicação constante e permanente, tive a oportunidade de viabilizar recursos
para as seguintes obras estruturantes:
Gasoduto Pilar-Cabo, construído pela Petrobras
e inaugurado em 2001, resultado de um trabalho que
empreendi como Vice-Presidente da República junto
à Petrobras e com o apoio decidido do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Linha de Transmissão Messias-Recife II, que possibilitou o aumento da oferta de energia para os setores
residencial, agropecuário, industrial e de serviços em
mais um milhão de quilowatts. Com uma extensão de
180 quilômetros, a linha transmite a energia gerada na
Usina de Xingó, beneﬁciando os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Pólo Gesseiro do Araripe, situado no limite com o
Piauí, Estado do Presidente Heráclito Fortes. O gesso
passou a integrar a lista básica de exceções à Tarifa
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Externa Comum do Mercosul (TEC) com alíquota para
o Imposto de Importação ﬁxada em 29%. A medida,
adotada em comum acordo com a Argentina, Paraguai e Uruguai, tem por objetivo evitar a concorrência
predatória do produto comprado no exterior e manter
o nível de emprego na região, que é responsável por
95% da produção nacional.
Erradicação Trabalho Infantil – Lançado em 1996
em Pernambuco, no Engenho Massangana, local onde
Joaquim Nabuco viveu até os oito anos de idade, o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
pagou mensalmente bolsas para que as famílias com
crianças na faixa etária dos sete aos quatorze anos retirassem seus ﬁlhos do trabalho penoso nos canaviais,
casas de farinha, hortifruticultura e lixões, garantindolhes acesso à escola, o que podemos chamar como
iniciadora da Bolsa Família.
Movimento Pró-Criança – Construção, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), da subsede em Piedade e reforma
de duas unidades no Recife permitindo ampliar de
750 para 1500 o número de crianças e adolescentes
atendidos.
Centro Regional e Ciências Nucleares (CRCN)
– Primeiro Centro de desenvolvimento tecnológico
na área de ciência nuclear localizado fora da região
Sudeste, capacitado para atuar em áreas ligadas ao
emprego de radiações ionizantes e de técnicas nucleares na medicina, indústria, agricultura, hidrologia,
meio ambiente e saúde ocupacional.
Petróleo – Iniciamos os estudos para exploração da bacia Pernambuco-Paraíba é um bloco com
3.554 quilômetros quadrados, situado em frente à
sub-bacia Pernambuco e que se estende desde as
proximidades da costa até águas com profundidade
de 2 mil metros.
Porto de Suape – Foram executadas obras de
derrocamento, abertura do canal interior, construção de
terminais internos e infra-estrutura que transformaram
Suape em um dos portos mais importantes do Brasil.
Porto do Recife – Destinação de recursos para
dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução,
bem como para a recuperação e melhoramento das
instalações portuárias e de atracação de transatlânticos, itens considerados fundamentais para a melhoria
do ﬂuxo turístico.
Silo Portuário – Construído pela CAGEP, ainda
hoje em operação.
Universidade Federal do Vale do São Francisco – Ajudei as autoridades de Petrolina, à frente o
Deputado Osvaldo Coelho, a que se constituísse a
UNIVASF, criada pela Lei 10.473, de 27 de junho de
2002, na primeira instituição federal de ensino supe-
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rior do Semiárido Nordestino. É também um marco da
luta pela criação de um pólo de conhecimento na região. Esse pólo, além da UNIVASF, tem como pilares
a Escola Técnica Industrial e a Escola Técnica Agrícola, que foram transformadas em Centros Federais
de Educação Tecnológica (CEFET), com o objetivo de
ministrar ensino em grau superior, tanto em nível de
graduação quanto de pós-graduação, visando à formação de tecnólogos.
Casa de Passagem – Liberação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de recursos para o programa de recuperação de
crianças e adolescentes em situação de risco social.
Expansão do Metrô do Recife – Iniciadas em
março de 1998, as obras de expansão praticamente
dobraram a malha do metrô, transformando-o no segundo maior do País e ampliando sua capacidade de
transporte. Aloquei, quando retorni ao Senado Federal,
recursos para manter as obras do Metrorec.
BR-408 – Pavimentamos o trecho Curado/Bicopeba, complementando a ligação entre Recife e Campina Grande (PB), com 17,6 quilômetros de extensão.
As obras de pavimentação do trecho Terminal de Integração de Passageiros (TIP), no Curado, a Bicopeba,
em Paudalho, foi duplicado. Construímos pistas para
o tráfego local em boa parte da área do Distrito Industrial do Curado, e, no extremo do segmento, uniﬁcação das pistas para adaptar-se ao viaduto de inserção
com a BR-232.
BR-101 Sul – Duplicação do trecho PrazeresCabo, com extensão de 22,44 quilômetros e acesso
para Suape. O projeto de duplicação da BR-101 Sul
data de 1974. Suas obras foram iniciadas em 1988 e
paralisadas diversas vezes até serem retomadas em
1996 por recomendação minha como Vice-Presidente
da República. Pela rodovia trafegam, diariamente, cerca de 20 mil veículos.
BR-232 – As obras de restauração e duplicação
da BR-232, grande objetivo, dentre muitos, do Senador
Jarbas Vasconcelos, permitindo segurança, conforto e
rapidez à população.
BR-363 – Construção da BR-363, popularmente
conhecida como Transnoronha, muito contribuiu para
que se explorasse adequadamente o pólo turístico de
Fernando Noronha, território que pertence a Pernambuco. Com 7,9 quilômetros de extensão, o traçado da
BR-363 inicia-se no Porto, extremo norte, e estendese até à Baía de Sudeste, no extremo sul. É o principal trajeto ao longo da Ilha, interligando conexões importantes, tais como o porto, o aeroporto e a área de
características urbanas. Além disso, dela derivam as
estradas vicinais e os acessos às praias, vilas e outros
pontos de interesse.
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Combate à desertiﬁcação – Realização, no Recife,
da III Conferência dos países signatários da Convenção
das Nações Unidas de Combate à Desertiﬁcação e à
Seca. Participaram da conferência delegados de 155
países que ratiﬁcaram a Convenção da ONU, além de
representantes dos organismos internacionais das Nações Unidas, agências de ﬁnanciamento, órgãos de cooperação técnica dos países desenvolvidos e da Rede
Internacional de Organizações Não-Governamentais
(ONGs) contra a Desertiﬁcação.
Reorganização do Sistema de Saúde – Aprovação e liberação de recursos para construção e reforma
de 14 Centros de Parto Normal no Estado; ampliação
do volume de recursos destinados pelo Governo Federal para cobertura de gastos com o Sistema Único
de Saúde (SUS); implantação do programa Agentes
Comunitários de Saúde, beneﬁciando 185 municípios e
que, até 2002 já havia atendido mais de um milhão de
famílias no Estado; e dos programas Saúde da Família,
que permitiram o acompanhamento de 95 mil famílias,
além da Farmácia Básica em 105 municípios.
Hospital Oswaldo Cruz – Recebeu quatro novos laboratórios nas áreas de patologia, citogenética,
imonofenotipagem e biologia molecular. Todos os laboratórios estão equipados com aparelhos importados, de alta tecnologia, e que são essenciais para o
diagnóstico precoce e, consequentemente, aumentar
as chances de cura.
Núcleo de Apoio à Criança com Câncer – Destinação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de recursos para construir
a sede própria e ampliar a capacidade de atendimento
de 45 para 105 crianças.
Hospital das Clínicas – Ampliação do centro cirúrgico, que teve sua capacidade ampliada para 11 mil
cirurgias/ano; da UTI, que passou a ter atendimento
diferenciado para adultos e crianças; da unidade de
hemodiálise e transplantes renais; de número de leitos
para internação; e aquisição de equipamentos para o
centro de imagens para diagnósticos. Foi concluído com
a presença dos Ministros José Serra e Paulo Renato,
das Pastas da Saúde e da Educação.
IMIP – Teve apoio, por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para ampliação da capacidade de atendimento
e implantação de novos serviços do Instituto MaternoInfantil de Pernambuco, reforma e ampliação da área
de imunologia e instalação da nova sede do Grupo
Viva Rachid.
PROCAPE – Apoio à construção do Pronto Socorro-Cardíaco de Pernambuco.
Modernização do LAFEPE – Reestruturação e
ampliação do Laboratório Farmacêutico do Estado de
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Pernambuco (LAFEPE) quintuplicando a produção de
medicamentos. Com isso o LAFEPE se capacitou a
abastecer as regiões Norte e Nordeste com 55 tipos
de remédios que integram a política oﬁcial de assistência farmacêutica, tornando-se braço estratégico do
Ministério da Saúde.
Hemopolo – Construção, em Pernambuco, da
primeira Unidade de Industrial de Processamento de
Plasma (UPIP) da América Latina. O convênio para
realização do estudo de viabilidade econômica foi
assinado em março de 2001 pelo Ministro da Saúde,
José Serra, e o governador Jarbas Vasconcelos, em
solenidade que tive a oportunidade de promover. Em
2003, o projeto foi interrompido e modiﬁcado para
criação da empresa estatal federal Hemobrás. A instalação da fábrica visa a tornar o país auto-suﬁciente
em hemoderivados, ou seja, em albumina (utilizada
em grandes queimaduras), fatores oito e nove (para o
tratamento de hemofílicos) e imunoglobulina (de uso
básico em Aids pediátrica).
Aeroporto de Petrolina – Volto ao alto Sertão
para reportar que o Aeroporto de Petrolina teve ampliação da pista para possibilitar o pouso e decolagem
de qualquer tipo de aeronave, aumento do pátio de
operações, construção de terminal frigoríﬁco, operacionalização do terminal de cargas e transformação
em aeroporto internacional com a instalação de alfândega. Obra concluída e entregue à população em
novembro de 1999.
Aeroporto dos Guararapes – ERecebeu tratamento privilegiado na administração do então Governador e
hoje Senador Jarbas Vasconcelos . Execução de quase
a totalidade do projeto de ampliação e modernização
do Aeroporto Internacional dos Guararapes, com as
obras de prolongamento da pista de pouso para receber aeronaves de grande porte, aumento do pátio de
estacionamento, construção do terminal de cargas e
de um novo terminal de passageiros com implantação
de modernos equipamentos, inclusive ﬁngers.
Aeroportos do interior – Também foi desenvolvida uma ação, com recursos da Aeronáutica, para ampliação e melhoria dos aeroportos de Araripina, Belo
Jardim, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro, Serra Talhada
e Fernando de Noronha.
Cisternas rurais – O Projeto de Construção de
Cisternas Rurais é resultado do fórum criado pelas
ONGs durante a III Conferência dos países signatários da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertiﬁcação e à Seca, realizada em 1999 no
Recife, para deﬁnir propostas que gerassem ações
de convivência com a seca e o desenvolvimento do
Semi-Árido. Numa primeira etapa foram construídos
30 mil reservatórios e, a partir de agosto de 2000, o
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projeto foi incorporado a um programa permanente
ao Programa de Formação e Mobilização Social para
Convivência com a Seca.
Águas de Pernambuco –Pernambuco foi o primeiro Estado a aplicar os resultados da venda de participação societária na empresa de saneamento diretamente
em obras do próprio setor. Entre as obras destacamse: Barragem de Pirapama, no município de Cabo do
Santo Agostinho; Adutora de Arcoverde/Cruzeiro do
Nordeste; Barragem de Taboca, no município de Belo
Jardim; Sistema de Produção do Camevô, em Caruaru, Sistema de Abastecimento de Água em Goiana/
Flexeras; Barragem Pau Ferro, em Quipapá; Barragem
Mateus Vieira, em Taquaritinga do Norte; Sistema de
Abastecimento de Água, em Gravatá
Barragem de Jucazinho – Construção de reservatório com 327 milhões de metros cúbicos para
abastecer 13 municípios do Agreste proporcionando
irrigação de 6.750 hectares.
Adutora do Jucazinho – Obra foi dividida em
quatro etapas. Primeira Etapa: Abastecimento das
populações dos municípios de Surubim e Salgadinho
(obra concluída). Segunda Etapa: Abastecimento dos
municípios de Casinhas, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho e Vertentes (Obra
concluída). Terceira Etapa: Abastecimento das populações dos municípios de Caruaru, Cumaru, Passira
e Riacho das Almas (Obra concluída). Quarta Etapa:
Interligação com os municípios de Riacho das Almas,
Bezerros e Gravatá (toda a montagem da tubulação
e as obras de arte foram concluídas com previsão de
entrada em operação em 2003).
Adutora do Oeste – A Adutora do Oeste com uma
extensão de 721 quilômetros de tubos, levando água
a 43 localidades (37 em Pernambuco e seis no Piauí)
e beneﬁciando uma população de 300 mil pessoas. O
ramal principal, tem 110 quilômetros de extensão e
que faz a ligação entre Ouricuri e Orocó – onde a água
é captada no Rio São Francisco. As obras do ramal
secundário, que faz a ligação entre Ouricuri-TrindadeAraripina, têm uma extensão de 50 quilômetros.
Canal do Sertão – Levantamentos e estudos hidro-agrícolas identiﬁcaram uma área irrigável de 138
mil hectares, sendo 110.260 hectares em Pernambuco
e 27.740 hectares na Bahia. Com o desenvolvimento
de projeto para a construção de um canal, com aproximadamente 495 quilômetros, começando na Barragem de Sobradinho, cortando os vales dos rios Pontal,
Garças, Brígida e Terra Nova, e passará por terras de
20 municípios pernambucanos possibilitando o uso
múltiplo dos recursos hídricos.
Agentes Jovens do Desenvolvimento – Treinamento para 8 mil jovens na faixa etária dos 15 aos 17
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anos, em 65 municípios, atuando em suas próprias
comunidades na melhoria dos indicadores sociais.
Cada jovem inscrito no programa tinha que estar frequentando a escola, se submeter a um período de seis
meses de curso e depois atuar por mais seis meses
em suas comunidades.
Habitação – Na área da habitação, Sr. Presidente,
no período de 1995 a 2001, a Caixa Econômica Federal alocou recursos para ﬁnanciamentos habitacionais
em Pernambuco, que se constituíram em importante
fonte para projetos inovadores como Morada Nova e
Pró-Casa. Além disso, Pernambuco foi um dos estados
onde o Programa de Arrendamento Residencial (PAR)
mais se desenvolveu, tendo sido o segundo no País
em número de unidades residenciais entregues.
Agronegócio – No campo do agronegócio que
tanto se desenvolve no Brasil, foi assinado acordo entre os governos brasileiro e japonês para implantação
do Projeto Caatinga, com o objetivo de promover, com
apoio técnico do Centro de Pesquisa Agropecuária
do Tropico Semi-Árido (CPATSA), o desenvolvimento
sustentável da pecuária (bovinos, ovinos e caprinos)
nas áreas localizadas na Caatinga da Bacia do Vale
do São Francisco.
Projetos de Irrigação no Vale do São Francisco
– Modernização dos projetos “Maria Tereza”, “Nilo Coelho”, “Bebedouro” e implantação do projeto “Pontal”,
ampliando signiﬁcativamente a área de agricultura irrigada e consolidando o pólo de fruticultura da região.
O projeto “Pontal”, localizado no município de Petrolina, compreende uma superfície agrícola útil de 7.884
hectares assim distribuídos: 3.958 hectares na Área
Sul e 3.926 hectares na Área Norte. As obras foram
iniciadas em dezembro de 1998 com a implantação
de um sistema hidráulico central que serve as áreas
Norte e Sul.
Zoneamento ecológico – Convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado permitiu
a atualização e sistematização de informações sobre
o bioma da Caatinga com o objetivo de criar um banco
de dados sobre potenciais e vulnerabilidades da região e visando à realização de investimentos e obras
de infraestrutura. A Caatinga abrange cerca de 70%
da área do Nordeste e é considerada extremamente
frágil. Nos últimos quinze anos, aproximadamente 40
mil quilômetros quadrados de Caatinga foram transformados em deserto, e, anualmente, 100 mil hectares
são devastados.
Integração hemisférica – Com a presença de
representantes de 34 países, realizamos a II Reunião
de Vice-Ministros de Comércio do hemisfério, que teve
por objetivo preparar a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca).
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Centro Cultural Banco do Brasil – Para atender
solicitação minha como Vice-Presidente da República,
o Banco do Brasil escolheu o Recife como sede de seu
primeiro Centro Cultural no Nordeste. As negociações
começaram em 1995 e, numa etapa inicial, envolveram a UFPE. O centro foi instalado na antiga estação
ferroviária (Museu do Trem), situada no Bairro de São
José. Além de entrar com recursos para a reforma/
adequação/construção do Centro Cultural no Recife,
coube ao Banco do Brasil promover o intercâmbio com
os centros culturais do Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília; manter uma programação diversiﬁcada nas
áreas de teatro, música, cinema, artes plásticas e dança; e realizar cursos, seminários, palestras e oﬁcinas.
O objetivo é dar uma nova dimensão à divulgação da
arte e da cultura nordestinas.
Comércio exterior – Instalação, no Recife, de
Escritório Regional do Itamaraty com o objetivo de incentivar a participação de empresas do Nordeste em
feiras e missões empresariais no exterior e promover
oportunidades de negócios, como identiﬁcação de novos mercados, formação de joint-ventures (associações)
e obtenção de investimentos externos para a região. A
esses eventos, certa feita, compareceu o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. No
período em que exercia a Vice-Presidência da República, entre 1995 e 2002, compulsando-se dados do
Siaﬁ, na parte referente ao orçamento ﬁscal e de seguridade, foram liberados para o Estado de Pernambuco
R$3.824 bilhões em valores atualizados.
A título de ilustração, no atual Governo foram liberados apenas R$l bilhão e 170 milhões, corrigidos
pelos mesmo indicadores.
Sr. Presidente, ao concluir minhas palavras, gostaria de lembrar...
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Antes de conceder o aparte a V. Exª, gostaria, apenas
para ﬁnalizar, de dizer que Tancredo Neves disse que
para fazer uma boa política, é necessário que o cidadão seja consciente do papel que tem a desempenhar,
daí por que a vida pública exige muito de todos que a
exercem e o fazem de forma competente e proba.
Ouço o Senador João Faustino, que, há tanto
tempo, conheço e por quem tenho grande apreço.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador
Marco Maciel, poucos homens públicos do nosso País
têm uma pauta de tantas realizações, de tantas iniciativas em favor do seu Estado, em favor do povo brasileiro, como V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agradeço a V. Exª.

121

Setembro de 2010

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – O que V.
Exª traz a esta Casa hoje é quase uma prestação de
contas de uma vida inteira dedicada ao povo do nosso País, ao povo brasileiro, ao povo pernambucano,
especiﬁcamente. Mas V. Exª deixou de ressaltar um
aspecto, talvez pela modéstia e pela simplicidade,
que sempre caracterizaram sua história e sua vida: o
aspecto ético de sua história, que é exemplo para o
Brasil. Hoje, qualquer brasileiro se orgulha de poder
contar, no cenário político do País, com um cidadão
como Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado a V. Exª.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – E o povo pernambucano reconhece isso. Quantas e quantas vezes
ele lhe proporcionou um mandato, quantas e quantas
vezes o mandou para esta Casa ou para a Câmara dos
Deputados, numa demonstração de apreço, de reconhecimento! Eu, com origens pernambucanas, não tenho
a menor dúvida de que o povo pernambucano, mais
uma vez, mandará V. Exª para o Senado, para que V.
Exª continue sendo o exemplo de homem público que
é, continue sendo exemplo de gestor, como sempre
foi, e, mais do que isso, continue, como Senador, disseminando a ética na política, a seriedade na política,
a ﬁcha limpa na política. Eu me congratulo com V. Exª,
mas muito mais com o povo de Pernambuco, que, na
sua sabedoria, manda-o para esta Casa, para nos representar muito bem. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre
Senador João Faustino, quero agradecer, entre desvanecido e sensibilizado, as palavras de V. Exª a meu
respeito. Devo dizer que comungo dos mesmos ideais
e objetivos que pautam a sua vida pública, aliás, a vida
pública de muitos dos seus familiares.
Tenho, caro Senador João Faustino, consciência
de que o futuro de Pernambuco não é obra de um homem só, nem começou agora. O futuro de Pernambuco vem de longe. E, graças a Deus, cumpro com meu
dever em todos os cargos que exerço, participando
ativamente da construção desse futuro, daí por que ao
longo da minha vida pública...
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Marco Maciel, gostaria de um aparte.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não,
com prazer.
Concedo o aparte ao nobre Líder do meu Partido,
do DEM, o Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Marco Maciel, em meu nome e no da Bancada
do Democratas no Senado, venho solidarizar-me com
V. Exª pelos ataques recebidos injustamente. O Brasil
todo conhece Marco Maciel, que é uma das grandes
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expressões da política brasileira. V. Exª ocupou cargos de alta relevância nesta Casa e na Câmara dos
Deputados e também o cargo de Vice-Presidente da
República, o de Governador de Pernambuco, o de Ministro. V. Exª tem uma vida pública ilibada, uma vida
pública correta, e é um grande defensor das causas
do seu Estado. Portanto, é merecedor do desagravo
e da homenagem que não só o Democratas, na sua
bancada, mas toda esta Casa deve prestar a V. Exª,
porque sua correção, sua lealdade e sua capacidade
intelectual honram esta Casa e o Estado de Pernambuco. Portanto, eu não poderia deixar de me manifestar, em nome do Partido, solidarizando-me com V. Exª.
Tenho a certeza de que Pernambuco estará, mais uma
vez, bem representado, elegendo V. Exª novamente
para um novo mandato nesta Casa.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Antonio Carlos Júnior, Lider da bancada do meu Partido. Devo agradecer as
referências generosas de V. Exª e dizer que as suas
palavras são estimulantes para quem faz vida pública
e busca honrar o seu mandato. Daí por que agradeço,
de forma muito especial, as palavras – diz-se que os
amigos são generosos – que proferiu a respeito da minha atuação no Congresso Nacional, especialmente
no Senado da República.
Ouço, com prazer, agora o nobre Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Marco Maciel, em nome da Bancada do PSDB, fui incumbido de fazer uso da palavra e quero me solidarizar com V. Exª e com o povo brasileiro, que conhece
sua história de vida, e com o povo pernambucano, que
conhece sua história de vida. Infelizmente, um cidadão
que, por ocupar hoje o cargo de Presidente da República, sente-se o dono do universo e o professor de
Deus ﬁca falando um monte de bobagens por aí. São
bobagens mesmo, Senador! Jamais imagino que um
Presidente da República, que tem de manter a postura do cargo, possa, de maneira sóbria, conhecendo a
história deste País, ser indelicado com V. Exª e deixar
para trás toda a história de V. Exª para tentar ganhar
votos num palanque. Isso é falta de respeito a todos
nós que o conhecemos, é falta de respeito à história
do Brasil, que o tem como grande homem. V. Exª, em
qualquer livro de História do Brasil contemporâneo,
estará sempre presente. O preparo de V. Exª, sua inteligência, sua vida política, sua vida dedicada ao seu
Estado em sua função como Governador e como Senador e em outros cargos que exerceu não podem ser
jogados fora assim de maneira tão leviana como foi
feito pelo Senhor Presidente da República. É falta de
compostura de um Presidente da República fazer essa

AGOSTO43759
2010

Quarta-feira 1º

referência a um cidadão como V. Exª. Aqui, em nome
do PSDB, quero fazer o registro de que todo o PSDB,
como todo o povo do seu Estado, que o conhece muito bem, reconhece suas qualidades e a necessidade
de esta Casa continuar contando com V. Exª, que aqui
deve permanecer, dando-nos bons exemplos, dandonos bons seguimentos, para que, no Senado Federal,
possamos resistir a qualquer golpe que esses autoritários queiram dar na nossa República. Então, prestamos nossa solidariedade a V. Exª. Senador, particularmente, tenho por V. Exª um respeito que o senhor
nem imagina. Quero dar-lhe um grande abraço de solidariedade e peço que transﬁra nossas referências à
senhora sua esposa, à sua família, de que todos nós
estamos ao lado do bem, que é esse grande bem que
V. Exª representa. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Papaléo Paes. Há um brocardo latino que diz conscientia mille testes, isto é, a
consciência vale por milhões de testemunhos.
Tenho tranquilidade de consciência. Sei que busco cumprir, de forma proba e competente, as funções
que me são delegadas.
Consequentemente, aproveito a ocasião para,
mais uma vez, dizer que tenho a necessária provisão
sol interior para continuar a lutar por Pernambuco e
pelo seu povo.
Enﬁm, o meu amor a Pernambuco é enraizado
nas grandes tradições históricas do meu Estado, que
tem uma vida muito rica ao logo do processo de desenvolvimento do País e ofereceu ao Brasil ﬁguras
notáveis, como é o caso que lembrei há pouco, de Joaquim Nabuco, cujo centenário de sua morte estamos
comemorando este ano e que foi certamente um dos
mais notáveis políticos brasileiros. Soube ser também
um diplomata, um excelente escritor e também alguém
que conheceu, como poucos, as questões sociais brasileiras e, por isso mesmo, a agenda de Nabuco continua sendo um agenda extremamente atual.
Ouço agora o nobre Senador Augusto Botelho,
da representação do Estado de Roraima.
O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) –
Senador Marco Maciel, estou pedindo um aparte a
V. Exª, mas ainda não li nada sobre o que falaram do
senhor. Cheguei de Roraima ontem. Em Roraima, a
gente ﬁca mais ou menos isolado. Mas tenho a certeza de que, se falaram, isso se deu para tentar atingir
sua dignidade e sua honra. E lhe ofenderam, porque
os colegas estão se manifestando. O senhor foi colega do meu pai no mandato de Deputado Federal na
década de 70, e, na minha casa, cresci vendo meu
pai, por várias vezes, elogiar V. Exª como um homem
sério, trabalhador e cumpridor do seu dever. Cheguei
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aqui e digo para os meus amigos, quando me perguntam sobre as pessoas daqui, que me honra muito
trabalhar ao lado de V. Exª, porque V. Exª está sempre
estudando, está sempre fazendo leis adequadas, está
sempre discutindo as questões e está sempre presente.
Quando converso com meus amigos de Pernambuco,
amigos que até são adversários do senhor, que lá são
de outras facções políticas, eles se referem ao senhor
como uma pessoa honrada, honesta e trabalhadora.
Então, V. Exª digniﬁca esta Casa. Quem quer que tenha
falado de V. Exª com certeza não falou verdades a seu
respeito. Reputo V. Exª como uma das pessoas que
me orgulharam de exercer este mandato de Senador
aqui em nome do meu Estado. Tenha certeza de que,
em Roraima, todos o respeitam. Estou na política há
oito anos e não aprendi a mentir ainda, graças à Deus.
E não pretendo mentir. V. Exª também tem outra qualidade que digo em Roraima: é um homem religioso,
que vai à missa, que tem espírito cristão. Penso que é
por isso que V. Exª é como é. A gente trabalha na Terra
para ser premiado no outro Reino, e tenho a certeza
de que V. Exª, no dia em que for, estará perto do Criador, porque tem trabalhado, tem se pautado dentro dos
princípios da moral cristã nesta Casa.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Augusto Botelho. Sabe V.
Exª que tive a oportunidade de conviver com seu pai
como Deputado Federal. Ele representando o então
Território, e eu o Estado de Pernambuco.
A partir daí, nos conhecemos e construímos
uma excelente relação de amizade. Fiquei muito sensibilizado com a eleição de V. Exª como Senador por
Roraima, para desempenhar, com espírito público e
seriedade, o mandato que desincumbe no Senado
da República.
Presumo que temos muitos pontos aﬁns, porque
V. Exª é médico e fez da sua vida uma missão. Posso
dizer que eu, como político, ﬁz também da minha vida
uma missão. E dentro desse objetivo, dei grande prioridade a lutar pelos pleitos de Pernambuco, porque
um Estado, como eu disse há pouco, que tem uma
história extremamente rica e que ajuda a apontar os
caminhos do futuro.
Desejo, Sr. Presidente, ao encerrar, solicitar a V.
Exª que constem minhas palavras dos Anais do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Sr. Senador Marco Maciel, antes de deferir o seu
pedido, eu não poderia e não deveria me fugir a dar
um depoimento pessoal sobre V. Exª.
Quis o destino que a minha vida pública tivesse
início em Pernambuco, e eu sou testemunha de toda a
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sua trajetória. V. Exª foi exemplo não só para mim, mas
para toda uma geração de nordestinos, de pernambucanos e de brasileiros, pela postura e, acima de tudo,
pela capacidade de se renovar, de acompanhar a atualização do mundo, de saber o momento de, em consequência da queda das ideologias, do ﬁm do Muro de
Berlim, caminhar como ninguém, avançando no tempo,
mais do que os outros, para o campo da globalização.
V. Exª é um político que está sempre atualizado com
as questões brasileiras. Ninguém pode acusar V. Exª
em algum momento de ter sido alguém que trabalhou
contra a democracia ou contra a Pátria. Acho que V.
Exª vai terminar sendo beneﬁciado pela infelicidade do
gesto e do pronunciamento inadequado.
Eu digo isso porque, pelas profundas ligações
que tenho com Pernambuco – de amizade, da política estudantil que ﬁz em Pernambuco –, desde ontem
recebo telefonemas de pessoas indignadas com as
acusações feitas a V. Exª. Menos pelas acusações,
mais pela maneira jocosa, pela maneira imprópria de
quem ocupa um cargo de mandatário da República.
Um Presidente da República tem que ter a postura e
a compostura do cargo que exerce. As questões políticas, os interesses regionais, as paixões eleitorais
não podem, de maneira nenhuma, fazer com que o
detentor do maior cargo da Nação enverede por caminho dessa natureza.
Mas V. Exª não tem sido solitário nesta campanha.
Nós que tivemos coragem ao longo desse tempo, nós
que ousamos ao mostrar os erros do Governo, ao fazer
uma oposição responsável, diferentemente daquela
oposição que era feita pelos que hoje estão no poder,
nós estamos todos marcados pelos que não querem
um Senado livre, um Senado soberano e um Senado
cumprindo seu papel constitucional.
Aliás, constitucionalmente, nós temos dentre
nossas obrigações ﬁscalizar os atos do Presidente da
República – e nós não podemos fugir, de maneira nenhuma, dessa tarefa. E o que nós temos feito aqui – e
V. Exª, melhor que ninguém, tem sido um líder nessas
questões – é exatamente conduzir, de maneira ponderada, as questões que dizem respeito, em primeiro
lugar, à permanência da estabilidade democrática.
Aliás, quero crer que seja esquecimento ou ingratidão daqueles que não se lembraram do papel relevante que V. Exª teve no primeiro mandato do atual
Presidente, quando entrou numa crise grave e V. Exª
foi um dos primeiros que se levantaram para encontrar
caminhos para a estabilidade do Governo, para que
não houvesse nenhum risco à governabilidade. V. Exª
reuniu-se, inclusive, com um companheiro do nosso
partido e alertou para a possibilidade de uma desestabilização, num momento de fraqueza, quando os es-
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cândalos aﬂoravam, quando as denúncias eram mais
graves, e o Governo estava fragilizado. V. Exª foi um dos
que defenderam um caminho para a manutenção da
governabilidade e que a saída se desse pelo processo
democrático, que é o processo das urnas.
Acho que esses arroubos cometidos são fruto do
esquecimento, são fruto da ingratidão. Agora, Senador Marco Maciel, essas palavras – eu tenho certeza
– não terão o menor eco em Pernambuco. Pernambuco o conhece, Pernambuco o admira e Pernambuco
sabe por que lhe quer e por que precisa de V. Exª no
Senado. Se Pernambuco não o reconduzir, o Brasil
irá cobrar de Pernambuco de maneira decisiva, porque este Senado, este Parlamento, ﬁcará bem menor
sem a presença de V. Exª, pela sua história, pela sua
dignidade e, acima de tudo, pela maneira como V. Exª
se conduz no Senado da República. V. Exª traz para cá
o cabedal de um ex-Governador, de um ex-Deputado
Federal, de um ex-Deputado Estadual e de um destacado membro da Academia Brasileira de Letras. Qual
Estado, qual Senado não gostaria de ter nas suas ﬁleiras um Marco Maciel?
Daí por que digo a V. Exª, como disse o Senador
Botelho – V. Exª é um homem católico, que tem fé em
Deus –, perdoe os exageros e continue acreditando
num ser superior, porque esse é que irá guiar V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Meu
caro Presidente, Senador Heráclito Fortes, gostaria
de agradecer a manifestação de V. Exª, que muito me
sensibilizou. Gostaria de dizer a V. Exª que eu sempre
pautei a minha vida pública partindo do pressuposto
de que, numa sociedade democrática, a relação não
é amigo versus inimigo; é aliado ou adversário. Ao longo da minha vida pública, assim, tenho adotado uma
postura que eu acho compatível com a conduta parlamentar. Por isso, quero agradecer as palavras que
V. Exª pronunciou a meu respeito.
Ocorre-me lembrar, já que citei Joaquim Nabuco,
que, num de seus primeiros livros, Minha Formação,
que é um clássico por sinal, Joaquim Nabuco disse,
certa feita: “Eu faço política com P grande”. Eu faço política com P grande. Eu acho que esse é o papel que
aqui cumprimos no Senado Federal: fazemos política
com P grande, com a visão de que estamos aqui para
melhorar os níveis de governabilidade, como V. Exª salientou; fortalecer as instituições; criar condições para
que o País seja o País com o qual nós sonhamos.
Vivemos um novo século. Mais do que um novo
século, um novo milênio, o terceiro milênio da Era
Cristã, e sempre ﬁco pensando que poucas pessoas
conseguem ver a virada de um século. Pouquíssimas
conseguem ver, como aconteceu com a nossa gera-

AGOSTO43761
2010

Quarta-feira 1º

ção, a virada de um milênio. Isso nos faz pensar nos
desaﬁos que o Brasil terá pela frente.
Não tenho dúvida em aﬁrmar que o nosso processo é um processo de crescimento, de avanço, de
bem-estar, inspirado muito pelo pensamento de Juscelino, que sempre foi um otimista. É dele, inclusive, uma
frase que considero muito boa e que disse com relação
ao Brasil: que o otimista pode errar, mas o pessimista
começa errando. Juscelino nos deixou essa lição, e
devemos olhar o País, que tem tantas possibilidades
de crescimento e tanta vocação para integrar-se num
mundo que se globaliza. Por isso, não tenho nenhuma
dúvida em acreditar que o Senado está combatendo
o bom combate, ou seja, cumprindo o seu papel, realizando os seus objetivos e se consolidando como
Casa da Federação, que é algo extremamente importante, pois exerce a condição de ser a Casa revisora
das atividades do Poder Legislativo.
Muito obrigado a V. Exª. Quero dizer que as expressões de V. Exª foram extremamente gentis, mas
elas são, antes, produto de uma velha amizade que
nos une desde os tempos em que convivemos no Recife, como estudantes, e ainda sem saber exatamente o futuro que teríamos em nossas vidas. Mas estou
conﬁante de que o Brasil é maior do que os seus problemas e que, certamente, vamos continuar progredindo, buscando fortalecer as instituições democráticas
e assegurando a todo o povo brasileiro aquilo que ele
tanto merece, que é um desenvolvimento que seja sinônimo de justiça social.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente, Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Em seguida. Apenas farei um comunicado aqui
e, em seguida, darei a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Mesa do Senado informa às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores que, a partir desta data, a Secretaria-Geral da Mesa, por meio da sua Secretaria de
Taquigraﬁa, em parceria com o Prodasen, passará a
registrar as reuniões das Comissões do Senado em
tempo real.
Essa iniciativa, que representa mais um produto
da política de gestão do Projeto Legislativo Eletrônico,
estabelecido no Ato nº 1, de 2009, da Mesa do Senado
Federal, proporcionará maior transparência e celeridade na prestação de informações à sociedade, tendo
em vista que, por meio da Internet, a transcrição dos
debates das reuniões poderá ser lida em tempo real,
do mesmo modo como hoje já ocorre com as sessões
do plenário.
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A atividade teve início na manhã de hoje, com
o registro simultâneo das reuniões das Comissões
de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Esclareço ainda que, até o ﬁnal deste ano, todas
as reuniões das Comissões do Senado Federal, mesmo que realizadas simultaneamente, também serão
registradas em tempo real.
Era o comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Com a palavra, V. Exª, Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade,
é para solicitar a inscrição para falar pela Liderança
do PSOL; segundo, cumprimentar pela decisão do
registro do trabalho das Comissões em tempo real,
tendo em vista que muitos dos registros, ao serem solicitados com urgência, levavam até uma semana para
obtermos. Então, acho que é um avanço importante.
Parabéns pela decisão!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável,
ao Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero agradecer ao Senador Mário Couto.
Na verdade, o direito era dele, mas ele concordou que
falará depois, como líder.
Sr. Presidente, quero ﬁcar nos meus cinco minutos
e apenas fazer alguns registros. O primeiro registro é
para dizer que a Comissão de Economia, na manhã de
hoje, aprovou por unanimidade o empréstimo de US$60
milhões para o Rio Grande do Sul. E quero dizer que
os três Senadores gaúchos – o Senador Pedro Simon,
o Senador Sérgio Zambiasi e, naturalmente, este que
está na tribuna – estivemos lá defendendo os interesses do Rio Grande. Até me permitiram que eu falasse
por eles. Assim, quero agradecer aqui aos Senadores
Pedro Simon e Sérgio Zambiasi por terem me dado
a oportunidade de, naquele momento, defender os
interesses do Rio Grande, até porque é uma prática
comum entre nós: quando está em jogo qualquer demanda do nosso Estado, os três Senadores sempre
caminham juntos.
Sr. Presidente, também queria também cumprimentar o Superior Tribunal de Justiça, que, baseado
no Estatuto do Idoso, de nossa autoria, por intermédio
da 3ª Turma, reconheceu o direito dos consumidores,
defendido em ação pública movida pelo Ministério
Público do DF e Territórios contra uma empresa de
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saúde, que terá que devolver a diferença dos 165%
que estava cobrando sobre os planos de saúde, reduzidos para somente 80%. O Estatuto do Idoso, de
nossa autoria, que esta Casa votou, é que assegurou
esse direito. Então, parabéns à nossa Justiça. E meus
cumprimentos aos idosos, que deixarão de pagar um
reajuste de 165%, passando a pagar 80%.
Ainda, Sr. Presidente, gostaria de registrar a
minha tristeza – embora saiba que ela tenha vivido
uma longa vida – pela morte, aos 91 anos, de Dorina
Nowill. Dorina nasceu em São Paulo, em 28 de maio
de 1919. Ficou cega aos 17 anos e foi a primeira deﬁciente visual a frequentar uma escola regular, cursando
a Escola Normal Caetano de Campo, em São Paulo.
Eu falo isso porque também sou autor do Estatuto da
Pessoa com Deﬁciência, que beneﬁcia 26 milhões de
brasileiros, e, com certeza, a Dorina era um símbolo
para todos nós que atuamos nessa área da defesa dos
direitos das pessoas com deﬁciência. Encaminhei, inclusive, um voto de pesar, que será enviado por esta
Casa à família.
Também quero destacar, Sr. Presidente, que o
IBGE divulgou, nesta semana, um estudo muito interessante sobre a questão do desemprego no Brasil.
O dado mostra que esse é o menor nível para meses
de julho da série histórica e o segundo menor da série
histórica da Pesquisa Mensal da Empresa, desde que
o IBGE começou a fazer a referida pesquisa sobre o
nível de desemprego, em março de 2002. O gerente
da pesquisa, Cimar Azeredo, disse que, sem sombra
de dúvida, este é o melhor momento da política de
combate ao desemprego na era do Presidente Lula.
Também encaminho para registro aqui na Casa.
Por ﬁm, quero registrar também que a Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul fez um belo relatório,
em virtude de pedido efetuado pelo Deputado Adão
Villaverde, para tratar do caso da Fundação CRT, que
está em uma situação muito difícil. Mais uma vez, os
aposentados e pensionistas estão tendo grande prejuízo devido à ação encaminhada pela empresa Telecom,
que é agora proprietária daquela companhia, ou seja, a
antiga CRT. Estamos encaminhando esse documento
ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério da Previdência e também vai ﬁcar nos Anais da Casa.
Um abraço forte ao meu companheiro Jurandir,
um dos líderes desse movimento.
Termino, Srª Presidenta, agradecendo aos Senadores que me cederam a oportunidade de ocupar
os cinco minutos num horário que não me tinha sido
assegurado pela Mesa.
Srª Presidenta, que assume neste momento, é
com muita alegria que a vejo presidindo a Casa. V. Exª
chegou recentemente ao Senado e, com certeza, pela
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sua história, já está na Presidência da sessão. Cumprimento também as novas companheiras que estão
chegando ao plenário da Casa neste momento.
Permito-me ainda, Sr. Presidenta, dizer que muitos me perguntam como ﬁcará o salário mínimo a partir
de 1º de janeiro. Tenho dito que a política de salário
mínimo, da inﬂação mais o PIB, teve a nossa participação e também a participação de uma comissão de
11 Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas
Federais. Viajamos o Brasil e apresentamos um relatório
no sentido de que o salário mínimo deveria subir uma
vez por ano, conforme a inﬂação e o dobro do PIB. No
entanto, depois de um acordo com as centrais, com
as confederações e com o Governo, ﬁcou a política da
inﬂação, mais o PIB. Então, já está assegurado que, a
partir de 1º de janeiro, o salário mínimo subirá conforme
a inﬂação, mais o PIB. E a nossa intenção, até porque
já colocamos na LDO, é que se estenda esse mesmo
percentual a aposentados e pensionistas.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Srª Presidenta.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nesse registro quero trazer notícia veiculada na imprensa de que o Superior Tribunal de Justiça
manteve em 10 anos o prazo para entrar com ações
coletivas pedindo devolução por aumentos abusivos
aplicados aos planos de saúde para usuários com
mais de 60 anos.
Mais do que isso, a Terceira Turma reconheceu
que o direito dos consumidores – defendido em ação
civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios contra uma empresa de plano de
saúde – não estava prescrito e manteve a decisão do
Tribunal de Justiça do DF que limitou a 80% o reajuste aplicado aos contratos que previam uma variação
de 165%.
Todos sabem que o Estatuto do Idoso é bastante
claro neste sentido e que os aumentos abusivos tem
que ser barrados.
As empresas que administram planos de saúde
tem que ter em mente que os idosos não estão desamparados, pelo contrário, a Lei os ampara.
É importante destacar também que a primeira
resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) previa sete faixas etárias para reajuste, sendo
que a última acabava aos 70 anos.
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Com a vigência do Estatuto do Idoso, que considera discriminação contra o idoso o aumento da mensalidade em razão da idade, a ANS criou a Resolução
nº 63/2003, estabelecendo 10 faixas para reajuste até
os 59 anos.
Vale lembrar aqui que a variação do valor ﬁxado
entre a primeira e a última faixa etária não pode ultrapassar 500%.
É importante que os idosos lembrem que eles
agora tem um instrumento de luta em favor de seus
direitos. Façam valer o que está determinado no Estatuto do Idoso. É direito de vocês.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a subcomissão de Economia da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul constituiu um
relatório, através de pedido efetuado pelo Deputado
Estadual Adão Villaverde, para tratar da situação da
Fundação CRT.
Esse requerimento está baseado em ações que
a empresa Oi Telemar vinha tomando em relação a
ex-Fundação CRT , no sentido de não cumprir compromissos trabalhistas decorrentes da aquisição da
Empresa Brasil Telecom.
O Sindicato dos Telefônicos apelou para nós, parlamentares gaúchos, para ver o que pode ser feito.
Os dirigentes sindicais me entregaram o relatório
e eu me comprometi de encaminhá-lo ao Congresso
para que sejam realizadas audiências públicas na Subcomissão de Previdência Social e Trabalho.
Também encaminhei o processo, juntamente com
o caso AERUS que abrange funcionários da antiga
VARIG, para o Ministro da Previdência.
Todos sabem como sou preocupado com a defesa dos direitos dos trabalhadores e temos que achar
meios de resolver essa situação.
Os trabalhadores não podem e não devem ser
prejudicados em seus direitos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar aqui que os três Senadores
gaúchos, como sempre ﬁzeram ao longo de sua história no Senado, estão na luta pelo desenvolvimento
do nosso estado, Rio Grande do Sul.
O Presidente da República propôs ao Senado
Federal que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 60,000,000.00
(sessenta milhões de dólares) dos Estados Unidos
da América, entre o Estado do Rio Grande do Sul e
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o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada a ﬁnanciar o “Projeto de Fortalecimento da
Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul – PROFISCO – RS”.
A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença dos três Senadores,
que também estarão presentes hoje à tarde no plenário
do Senado Federal onde ela será votada.
Independentemente de greis partidárias, nós estamos unidos defendendo os interesses do Rio Grande
do Sul, pois o nosso Rio Grande é o que importa.
O Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do
Estado do Rio Grande do Sul (PROFISCO) é muito importante para o nosso estado e tenho certeza de que
a proposta será aprovada, pois é muito justa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de lembrar nesta tribuna que faleceu neste domingo dia 29 de agosto, aos 91 anos
de idade, Dorina Nowill.
Dorina nasceu em São Paulo no dia 28 de maio
de 1919. Cega desde os 17 anos, Dorina foi a primeira deﬁciente visual a freqüentar uma escola regular,
cursando a escola normal Caetano de Campos, em
São Paulo.
Como era grande a carência de livros em Braille
no Brasil, Dorina Nowill criou junto com colegas normalistas a Fundação para o Livro do Cego no Brasil,
fundação que mais tarde receberia o seu nome.
Dorina foi presidente do Conselho Mundial para o
Bem estar de Cegos, atual União Mundial de Cegos.
Os mais de 63 anos dedicados à inclusão de
pessoas com deﬁciência visual , tiveram o reconhecimento nacional e internacional.
Ainda hoje a fundação Dorina Nowill para cegos
é referência no Brasil e na América Latina na produção
de livros em Braille, dedicando-se também à produção
de outros formatos de livros acessíveis e serve como
exemplo na construção de uma sociedade que busca
a inclusão e a igualdade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse registro que faço é para destacar pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
no que diz respeito a taxa de desemprego.
Conforme a pesquisa, realizada em seis das
principais regiões metropolitanas do Brasil, informa
que o desemprego caiu de 7% em junho para 6,9%
em julho.
Esse é o menor nível para meses de julho da
série histórica e a segunda menor da série histórica
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da Pesquisa Mensal de Empresa, que foi iniciada em
março de 2002.
O Gerente da Pesquisa, Cimar Azeredo, disse
que “o total da população ocupada em julho foi de 22
milhões, o maior nível de pessoas com trabalho da
série histórica”.
Segundo ele, “foram criadas mais de 141 mil
vagas entre os meses de junho e julho”. Comparando esses números com julho do ano passado, o mês
deste ano apresentou um acréscimo de 687 mil postos de trabalho.
Em Porto Alegre, capital gaúcha, por exemplo, o
índice de desocupação em julho de 2002 era de 8,6%.
Em julho deste ano essa taxa foi de 4,8%. O mesmo
aconteceu nas outras regiões metropolitanas.
Essa é uma notícia que certamente deixa todos
os brasileiros muito contentes. Estamos indo no caminho certo. Continuemos assim!
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Níura Demarchi.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Será reconhecido.
Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador
Paulo Paim.
Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores – e estou vendo um
grupo de jovens que está aqui presenciando a nossa
sessão – senhores e senhoras, só para fazer um esclarecimento a quem está nos assistindo: nós, hoje,
temos uma sessão deliberativa, por isso que se marca
presença no plenário. Devemos votar hoje, não é, Srª
Presidente? Acredito que às 16 horas começa a Ordem
do Dia, período em que começamos a fazer votações.
Por isso ainda não está agitado aqui.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é maior,
a cada dia que passa, a consciência que ganhamos
nós, os brasileiros, acerca da grande importância que
tem a Amazônia não somente para o nosso País, mas
para todos os demais povos e nações. Essa importância, por sinal, não é somente passiva, ou seja, decorrente do fato de que a ﬂoresta, uma vez conservada
e preservada, não polui, não agrega carbono à nossa já sobrecarregada atmosfera. Ela é também ativa,
porque é lá, na Amazônia, que está, por exemplo, o
grande santuário mundial de biodiversidade, um ativo
altamente estratégico para o conjunto da humanidade,
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cujo valor somente o tempo nos permitirá dimensionar
com alguma precisão.
Quero dizer que trago este tema para cá exatamente porque eu sou da Região Amazônica, representando o Estado do Amapá, o Estado mais preservado
ecologicamente. E sempre trago esses temas exatamente para mostrar a todos os brasileiros a importância que o nosso Estado tem, ecologicamente falando,
para o Brasil. Ao mesmo tempo em que mostro essa
importância, o atual Governo Federal, quando vai para
o exterior, canta e decanta essa condição do nosso
Estado do Amapá. Infelizmente só ganhamos elogios,
não ganhamos efetivamente nenhum tipo de recompensa para um Estado que tem 58% de sua região,
de sua área demográﬁca, impossibilitada de qualquer
ação econômica, ou seja, áreas de preservação e de
conservação. Então, o Governo é muito cruel conosco.
Nós fazemos a nossa parte, ecologicamente falando,
e o Governo não faz a parte dele, que é exatamente
recompor a condição econômica com alternativas para
que o nosso morador, o nosso habitante...
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB –
SC) – O seu tema é extremamente relevante, e temos
aqui, no nosso plenário, estudantes do nível médio
do Colégio Estadual Parque dos Buritis. Queremos
cumprimentá-los e dizer que terão o prazer de ouvir o
seu pronunciamento. Eles são de Goiânia, do Estado
de Goiás.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu já os
tinha cumprimentado, só não sabia de onde eram, mas
cumprimento-os de novo e digo que é muito importante a presença de vocês, jovens, aqui. Vocês serão
os responsáveis pelo futuro da Nação. Nós estamos
de passagem; vocês virão nos substituir. Então, coloquem sempre uma condição para vocês, cidadãos
jovens: levem a política a sério; analisem os políticos
em quem vocês vão votar; não vão atrás de votar em
quem tem mais propaganda, em quem promete mais.
Essas promessas... Podem avaliar os processos anteriores, a maioria promete para enganar o povo para
ganhar voto.
E eu digo, Srª Presidente, que estou abismado.
Por exemplo, no meu Estado, há candidato a Senador,
há candidato a Deputado Federal, candidato a Deputado Estadual prometendo construir escola, construir
hospital, asfaltar rua, construir ponte. Tudo isso é mentira. O cara usa essas palavras para conquistar o povo.
Quem constrói não é o Parlamentar, quem constrói é
o Prefeito, é o Executivo. Por isso temos três Poderes:
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Legislativo, que é o nosso, fazemos leis, ﬁscalizamos
o Governo e outras atribuições; Executivo, aquele que
executa, que faz, que constrói, o Presidente da República, Governador, Prefeitos; e o Judiciário, que é aquele
que ﬁscaliza a aplicação das leis.
Então, quando um candidato ao Legislativo vai
dizer que vai construir, ele está mais uma vez mentindo,
está mais uma vez enganando, e vocês, jovens, são
os que devem chamar a atenção, até dentro das suas
casas, das suas residências. Levem o debate político
para dentro das suas casas. Debatam politicamente e
não deixem, até nos grêmios estudantis, os colegas de
vocês que querem liderar, liderá-los falando mentiras.
Eles têm que liderar falando a verdade. Nós estamos
em busca da verdade.
E eu repito sempre uma coisa que falei ontem: a
política partidária não teve nenhum mistério para mim.
Eu só ﬁz pegar a minha conduta como médico, cardiologista formado há 34 anos, e aplicar na política, porque política é tão sério, é uma ciência tão séria como
é a Medicina, como são outras proﬁssões. Eu, como
médico, aprendi e fui doutrinado a não mentir, porque,
se eu mentir para o meu paciente, eu posso matá-lo.
Se eu enganar a família do meu paciente, essa família
pode sofrer muito mais do que deveria se eu estivesse
falando a verdade.
Assim, aqueles que nos estão ouvindo agora,
principalmente esses jovens, porque é para vocês que
eu estou falando, saibam disto: começa lá no grêmio
estudantil, quando alguém quiser liderá-los, contando
um monte de mentiras, botem esse cara do lado e vão
atrás da verdade, porque a verdade não tem muita
grandeza. Ela não tem muita grandeza para oferecer. A
verdade vai até os limites, e a mentira ultrapassa todos
os limites e, às vezes, é a que satisfaz as pessoas que
estão sofrendo tanto. Às vezes, uma boa mentira, bem
contada, até alivia o sofrimento dessa pessoa. Mas
não deixem usar essa falsidade que usam para tentar
conquistar a conﬁança e o voto de vocês.
Eu falava da nossa Amazônia. É também lá que
estão, neste momento, as maiores reservas brasileiras de hidroeletricidade – a fonte barata e não poluente de energia que constitui, para benefício geral, um
verdadeiro “estoque de competitividade” em favor da
economia brasileira, com especial importância para o
ramo industrial, que tem na eletricidade um dos seus
mais críticos insumos.
Tudo isso, Srª Presidente, entretanto, não nos
redime nem nos isenta da necessidade imperiosa de
prover, à toda aquela região, as condições adequadas
e suﬁcientes para a promoção de seu desenvolvimento econômico.
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Na verdade, essa necessidade, lá, é ainda maior,
uma vez que é justamente da pobreza e do subdesenvolvimento que provêm, hoje, os maiores riscos à integridade do ambiente natural – não somente na nossa
Amazônia, mas em todos os recantos do mundo onde
a inclusão econômica é uma fantasia distante.
Com base nesse raciocínio, Sr. Presidente, não
há como deixar de cuidar com extremo zelo, a cada
oportunidade que surja, do estabelecimento de condições mais adequadas ao desenvolvimento das comunidades da Amazônia, precisamente onde está o
enfrentamento direto do problema.
E me reﬁro, com especial ênfase, àquelas porções do território onde as políticas de preservação e
de conservação cobram um alto preço, em termos de
perspectiva de futuro, às comunidades locais e aos
seus residentes.
Por isso, volto a defender dois projetos de lei de
minha autoria com o propósito de concentrar e redirecionar para ﬁnalidades correlatas a essas preocupações os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA.
Inicialmente, temos o Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2005, que dá prioridade, no âmbito do
Fundo Nacional do Meio Ambiente, aos projetos que
tenham por objeto os municípios com parte de suas
áreas contidas em perímetro de parque nacional, nas
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Por decisão de caráter terminativo da Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo, admitiu-se,
para priorização, o caso dos municípios com área situada em reservas indígenas, além de se passar a
exigir, em qualquer hipótese, que a localidade apresente Índice de Desenvolvimento Humano inferior ao
Índice de Desenvolvimento Humano nacional. Foram,
de fato, aperfeiçoamentos louváveis agregados à proposta original, que já seguiram, por sinal, ao exame
da Câmara dos Deputados.
A segunda proposta é o Projeto de Lei do Senado nº 319, de 2005, ainda em análise na Comissão
do Meio Ambiente do Senado Federal, que propõe a
concentração dos recursos advindos das multas por
infrações ambientais do próprio Fundo Nacional do
Meio Ambiente.
Para que se tenha ideia das distorções que nesse
âmbito hoje ocorrem, vejam que concorre com o Fundo
Nacional do Meio Ambiente, em condições legais de
igualdade, o Fundo Naval, reserva ﬁnanceira destinada basicamente à renovação do material ﬂutuante da
Marinha de Guerra do Brasil.
Ora, é certamente nobre e correta a destinação
de recursos públicos para atualização da nossa Marinha, mas convenhamos: enquanto o patrimônio líqui-
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do do Fundo Naval gira na casa dos bilhões de reais,
o do Fundo Nacional do Meio Ambiente se conta na
casa dos milhões.
Trata-se, portanto, de uma desproporção gigantesca, de uma comparação entre um Golias bilionário,
para quem as contribuições das multas ambientais são
parcela quase desprezível, e um pequeno Davi, para
quem esses parcos recursos são, na prática, absolutamente críticos e vitais.
Por isso, a partir dos méritos que acabo de expor,
tenho certeza de que a proposta será positivamente
avaliada na Comissão do Meio Ambiente e brevemente poderemos vê-la, tal como a anterior, aprovada no
âmbito do Senado Federal.
Em resumo, Srªs e Srs. Senadores, trato de noticiar e de defender duas propostas que, no seu conjunto,
pretendem focalizar recursos modestos, mas preciosos,
justamente para que pequenos municípios, ao mesmo
tempo pobres e situados fora dos eixos tradicionais
do desenvolvimento econômico brasileiro, possam
encontrar formas de viabilizar sua própria caminhada, na trilha do desenvolvimento socioeconômico. É
o caso, por exemplo, dos municípios situados na área
do Parque do Tumucumaque, no Estado do Amapá. A
área desse Parque Nacional é de quase 3,9 milhões
de hectares, abrangendo parcelas dos vários territórios municipais: Calçoene, Laranjal do Jari, Oiapoque,
Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, todos no
Estado do Amapá, além de Almeirim, no Estado do
Pará. Quero também citar Vitória do Jarí. Todos esses
tiveram suas áreas sequestradas de maneira justa para
atender o meio ambiente.
Desde a criação do Parque das montanhas do
Tumucumaque, em 22 de agosto de 2002 – ontem eu
disse que tinha 10 anos, mas são 8 anos, eu quero
fazer a correção –, o Estado do Amapá aguarda por
medidas compensatórias para o desenvolvimento em
função de possuir grandes áreas de proteção ambiental.
Até hoje quase nada foi feito. Acredito que essas duas
proposições possam ajudar a reparar essa indiferença
da União com nosso Estado.
Não pode prosperar a situação atual, na qual
tão poucas atividades econômicas geradoras de emprego e renda restam para ser levadas a cabo dentro
das áreas dos parques nacionais, já que ali são vedadas as modiﬁcações ambientais e a interferência
humana direta.
Assim, as porções abrangidas por parques nacionais e por terras indígenas podem representar um
grande passivo para os municípios que os contêm,
função desses impedimentos à implementação de
atividades econômicas.
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Tal situação é ainda mais grave quando se relembra que precisamente as atividades ligadas à exploração direta dos recursos naturais, tais como o
extrativismo mineral e vegetal, são as que tradicionalmente formam a base da economia desse tipo de
município, localizado nas regiões menos desenvolvidas do Brasil.
Nesses municípios deveríamos buscar uma alternativa compensatória como, por exemplo, o desenvolvimento do turismo, atividade corriqueira nos parques
localizados nas regiões mais desenvolvidas do País.
Isso ao menos ajudaria a abrir potenciais frentes de
geração de renda, a viabilizar a instalação de pequenos
negócios e a diversiﬁcar a economia regional.
Mas nas regiões de que falamos, Srª. Presidente,
falta a infraestrutura, falta a capacitação do homem e
faltam, sobretudo, os recursos para transpor esse tipo
de deﬁciência. Sobra, como sempre, a indiferença do
Governo Federal em buscar alternativas de desenvolvimento.
É justamente isso que pretendemos superar, ao
menos em parte, com a apresentação dos Projetos de
Lei nºs 319 e 320, de 2005.
Creio, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
os méritos da proposição se impõem, por sua própria
lógica e fundamento, mas também pela necessidade urgente que há de resgatar, de sua penúria atual,
essas populações dispersas pela ﬂoresta, cuja prosperidade se aﬁgura, sem qualquer exagero, como a
maior defesa que poderemos erigir contra a espoliação destrutiva deste magníﬁco patrimônio nacional: a
Floresta Amazônica.
Então, Srªs e Srs. Senadores, quero, mais uma
vez, fazer o registro de que já usei esta tribuna por
mais de vinte vezes para cobrar do Governo Federal
a responsabilidade que tem pela Amazônia, principalmente com o decreto que promoveu como área de
preservação aquela relativa às montanhas do Tumucumaque. Oito anos se passam, oito anos de total falta
de responsabilidade com o Estado do Amapá. O nosso
povo, que conhece a situação, tem um descrédito para
com o Senhor Presidente da República, que é o grande responsável pelo abandono em que se encontra o
Estado do Amapá.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB –
SC) – Parabenizo V. Exª, Senador Papaléo Paes, e o
cumprimento pela elevação da voz no sentido de que
a Amazônia é o grande território nacional e merece,
sem sombra de dúvida, que o Fundo Nacional de Recursos Ambientais se dirija além daquele decreto feito
há oito anos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Couto, para uma comunicação urgente e de interesse
partidário.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou falar
pela Liderança da Minoria, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Pois não, Senador.
Tem a palavra pela Liderança da Minoria o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho a esta
tribuna, nesta tarde de terça-feira, mais uma vez, para
defender os interesses da minha terra, do meu querido
Estado do Pará. Tenho certeza de que já o ﬁz por muitas vezes. Aqui já estive, principalmente para abordar o
assunto de que vou tratar hoje, durante três anos. Há
três anos seguidos este Senador fala do assunto que
abordará hoje desta tribuna, sem nossa Governadora
tomar qualquer providência para evitar.
Paraenses, homens e mulheres tombam a cada
dia, assassinados a bala ou a faca. Batemos o recorde
na história daquele Estado. Fomos classiﬁcados, recentemente, pela imprensa brasileira, como o Estado
mais violento do Brasil. Perdíamos apenas para o Rio
de Janeiro. Todavia, se compararmos a população do
Pará com a do Rio, disparadamente o Pará é o Estado
mais violento desta Nação. Arriscaria eu dizer, brasileiros e brasileiras, que Belém, a capital do Estado, é
a cidade mais violenta do mundo, sem aqui estar exagerando em nada.
Tenho dados, Srª Presidenta, que comprovam
isso. Um Pará que crescia; um Pará que era o sexto
Estado exportador desta Nação; um Estado rico; um
Estado de paraenses ordeiros, trabalhadores; o Estado
da Santa milagrosa Nossa Senhora de Nazaré vive,
hoje, à mercê de bandidos, nas mãos de bandidos,
sem que as autoridades façam nada, absolutamente
nada. Não tomam nenhuma providência! E pior, Srª
Presidenta: a violência chegou às escolas; a violência
entrou nas escolas. Nossos jovens não têm mais condições de permanecer nas escolas, na grande cidade
de Belém.
Vi, há poucos dias – e vou mostrá-las ao Brasil,
por intermédio da TV Senado –, cenas... Meu nobre
Senador Cristovam, V. Exª que, neste Senado, tanto luta
pela nossa educação, vai ﬁcar estarrecido, Senador! V.
Exª vai ﬁcar indignado, Senador, como este Senador
ﬁca ao ver, a cada dia, a violência atingir, inclusive, a
educação do meu Estado.
A educação já ia se arrastando, como mostrei
aqui, Senador. Nos bebedouros das escolas do Estado do Pará, a Governadora mandava colocar umas
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panelas. É verdade, Brasil! Não falo aqui desta tribuna
e nunca falarei sem provas e sem documentos. Aliás,
nosso Regimento é muito claro: Senador que mentir
aqui terá seus direitos burlados. As panelas amassadas, com canecos de alumínio dentro, serviam de bebedouros. Cada aluno ia ali, bebia no caneco e jogava
o caneco lá dentro para o outro beber depois.
E agora? E agora, TV Senado? Se a TV Senado
pudesse registrar, se a TV Senado pudesse mostrar!
Vejam as manchetes dos jornais da capital.
Será que em algum Estado deste País os jornais
estampam tanta violência dentro das escolas?! Como
se não bastasse, a morte de quatro paraenses por dia
na grande capital. Aulas de violência.
Essa é a segunda ou a terceira vez, paraenses,
que mostro aqui, por meio da TV Senado, ao Brasil e
ao Pará a violência dentro das escolas.
Essa menina que está aqui foi esfaqueada sete
vezes! Essa menina que está aqui foi esfaqueada sete
vezes dentro de uma sala de aula! Essa outra foi espancada violentamente.
Ô Pará, como sofres neste momento, Pará!
Vou mostrar mais; vou mostrar mais ao Brasil.
Belém teve 35 mortes por latrocínio em três meses.
Vou mostrar mais violência.
Essa aqui é estarrecedora! Essa aqui mostra o
quanto os paraenses estão dominados pelos ladrões,
estão dominados pelos bandidos, sem que se tome
nenhuma providência, minha Presidenta!
Doze, Presidenta! Doze são executados em 48
horas. A média subiu. Comecei falando aqui em dois
por dia; passou para três, passou para cinco, está em
seis agora. São seis pessoas que morrem por dia, assassinados a bala, só na capital do Estado do Pará. E a
Governadora, Presidenta, quando falo isso, manda me
perseguir. Ela tenta me intimidar, ela tenta calar minha
voz. Mal ela sabe que esta voz jamais se vai calar. E
não adianta dizer que é perseguição política, porque
não sou candidato absolutamente a nada, nem sei se
serei mais candidato na minha vida.
Eu falo e falo, Presidenta, pelos paraenses! Falo
por sete milhões de paraenses que queriam estar aqui,
neste Senado; que queriam estar aqui, nesta tribuna,
falando e denunciando, mostrando que não se consegue mais andar nas ruas do Estado do Pará.
Quem é que ousa andar nas ruas do Estado do
Pará depois das dez horas da noite? Tirou-se aquilo
de mais precioso que se dá a um cidadão brasileiro,
que está na Constituição Federal, que está na Carta
Magna, que é o direito de ir e vir das pessoas. Tiraram
os direitos dos paraenses, não só o direito à saúde,
que não se tem, o direito à educação, que não se tem,
mas até um dos principais direitos que a Constituição
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estabelece, paraense, que é o direito de andar, de ir e
vir. Tiraram! Não se pode mais andar no Pará depois
das dez da noite!
Aí, a Governadora tenta intimidar este Senador.
Governadora Ana Júlia Carepa, eu vim aqui, Governadora, eu fui eleito por 1,5 milhão de votos no meu
Estado, eu vim aqui exatamente para defender o povo
desse Estado. Eu vou fazer isso até o último dia do meu
mandato, Governadora! Eu espero em Deus, Governadora, que V. Exª não volte a governar esse Estado. Seria
para mim, seria para o Estado do Pará, seria para o
Estado que eu amo e de que eu gosto o maior desastre da história, seria a falência do meu Estado, por sua
incompetência, Governadora, por sua incompetência!
Eu não tenho dúvida: V. Exª foi eleita a pior Governadora de todos os tempos no Estado do Pará!
E, como não bastasse, Presidenta, a Governadora, próximo às eleições, candidata à reeleição... Primeiro, o cinismo... Primeiro, o cinismo e a coragem de ter
enganado todos os paraenses e ainda se candidatar.
Isto é a primeira coisa a que se tem de atentar: é ao
cinismo dessa senhora, que ainda tem a coragem de
se candidatar ao governo, para mostrar, para tentar
enganar o povo. Ela quis fazer uma ação de impacto
para melhorar ou para tentar melhorar a segurança,
agora, em cima da campanha, como se isso viesse a
segurar os bandidos, para que eles poupassem a vida
dos meus irmãos paraenses.
Contratou, fora do Estado, sem licitação, 450 veículos! E olha a grande façanha dessa mulher irresponsável, olha a grande façanha dessa mulher incompetente, meu Senador querido: sem licitação! A Delta, uma
empresa de engenharia, foi contratada para locar 450
carros para a polícia do Estado do Pará, sem licitação.
A Assembleia pulou, a Assembleia paraense gritou, a
Assembleia paraense, a Assembleia Legislativa, imediatamente, abriu ou está abrindo uma CPI.
Mas a Governadora é incompetente, minha Presidenta. Sabe o que ela fez? Recebeu os 450 carros,
mesmo de forma irregular. E sabe o que aconteceu,
Presidenta? Os carros não têm motorista! Os carros
estão parados porque não há quem os dirija! Os jornais,
então, dizem... Isso parece história; isso não parece real,
Senador Valter! Isso parece brincadeira, Senador Valter!
Apesar de ter contratado irregularmente os veículos,
ela não conseguiu colocar os veículos para funcionar.
A PM não tem quem dirija 450 carros alugados. “Falta
de planejamento faz a PM caçar soldados com habilitação de trânsito, mesmo sem especialização”. É uma
falta de capacidade muito grande, minha Presidenta!
Isso é o que vivemos no Estado do Pará hoje.
Aliás, Presidenta, já estão dizendo, no Pará, que a
nossa Governadora é chamada de abelha. Eu fui outro
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dia aqui... Tenho certeza absoluta de que as mulheres
do meu Estado estão decepcionadas com essa senhora. Não tenho dúvida de que a maioria das senhoras
mulheres e jovens mulheres votaram nessa senhora,
e hoje estão arrependidas.
E aí, minha Presidenta, hoje a população, por
onde passo, pergunta-me: “Onde está a Governadora
abelha?” E por que Governadora abelha? Eu não pergunto o porquê de governadora abelha. Para mim, é
porque a abelha é bonitinha, e a Governadora também
é bonitinha. Para mim é isso. Mas, mesmo não perguntando, passou um rapaz perto de mim ontem e disse
assim: “Você já viu como está a saúde, a educação, a
segurança no nosso Estado? O que faz essa Governadora? Será que ela não trabalha?” Olhou para mim
e disse: “É, Senador Mário Couto, é verdade mesmo:
essa senhora é uma Governadora abelha!” Eu quis
segurar, mais uma vez, a minha curiosidade, mas não
segurei, infelizmente não segurei. Se eu tivesse segurado, eu não diria aqui hoje, neste microfone, o que
vou ter de dizer. Governadora abelha: quando não está
voando, está fazendo cera; e, enquanto está fazendo
cera, está bebendo o “mé”!
É assim que os paraenses, hoje, estão classiﬁcando a Governadora do Estado do Pará.
Muito obrigado, minha Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Senador Mário Couto, pela emoção de sua
colocação, quero dizer que, na verdade, segurança
pública é inerente à função de Estado, do Estado democrático de direito.
Pela ordem de inscrições... (Pausa.)
Não está presente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do
microfone.) – Comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Pela ordem nós teremos um orador inscrito,
Senador, mas eu concedo a palavra a V. Exª, que estava aguardando.
Senador Heráclito Fortes, para uma comunicação inadiável.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos
vendo, no Brasil inteiro, a maneira truculenta como o
Governo federal vem tentando dizimar, a qualquer custo,
os atuais Senadores que lhe ﬁzeram oposição.
É algo estarrecedor, Senador Jarbas Vasconcelos, porque este Governo precisa se lembrar de que
ele foi formado no seio da oposição e de que cometeu e praticou uma oposição radical, muitas vezes até
irresponsável. E hoje, ao assumir o poder, não aceita,
por hipótese nenhuma, que os que o combatem pos-
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sam continuar no Senado. Aí, vive a praticar todo tipo
de política ultrapassada para conseguir atingir seus
objetivos.
Essas grosserias cometidas com Marco Maciel
em Pernambuco, Arthur Virgílio no Amazonas, José
Agripino no Rio Grande do Norte, e por aí afora, é
um retrato de que as pretensões do Governo com a
democracia não são mais sinceras, não são as mais
sinceras. Infeliz é um país como o Brasil que não tenha, no Senado da República, que é a casa do equilíbrio, é a casa da revisão, uma oposição consciente
para ﬁscalizar, como é o seu objetivo, as atividades do
Presidente do seu Governo.
No Piauí, Senador Botelho, o fato é mais grave.
O Ministro das Relações Institucionais, Sr. Alexandre
Padilha, casou-se com uma piauiense. Veja o azar
nosso: o Brasil tem 27 Estados e ele acha de se apaixonar por uma piauiense. Nada contra. O amor é lindo,
o amor é livre. Mas daí a se mudar para o Piauí, Senador Papaléo, para ditar regras, deﬁnir candidaturas,
dizer quem deve ganhar ou quem deve perder e usar
a máquina administrativa em favor dos seus preferidos
vai um fato muito grave.
O que vem acontecendo no meu Estado é estarrecedor. O cinismo e o desplante com que alguns
se locupletam, como grande liberadores de verbas
da União para os Municípios piauienses, requer, por
parte do Ministério Público, uma investigação, porque
não são emendas orçamentárias, são recursos extras, cavados dos cofres dos Ministérios, com o ﬁm e
o objetivo especíﬁco de destinação eleitoreira – tudo
comandado pelo Sr. Padilha.
Nós temos um candidato a Senador que se arvora
ser o grande liberador de verbas lá no Estado. Essas
verbas são carimbadas. Sai a ordem da Secretaria de
Assuntos Institucionais para os Ministérios especíﬁcos,
que podem tanto ser o Ministério do Turismo, como o
Ministério da Integração ou, ainda, o Ministério dos
Esportes. E os escândalos não param aí.
Existe um outro programa chamado Pró-Jovem,
comandado até há pouco tempo por um Deputado,
Secretário e que hoje é candidato a Deputado Estadual, que usou uma verba liberada no Orçamento da
União por um Deputado Federal. É preciso que sejam
investigados o uso e a ﬁnalidade dos cursos. Se se
viaja pelo interior do Piauí, para onde esses recursos
foram destinados, raros são os Municípios onde se detecta algo de concreto feito para dotar a juventude de
algum instrumento para melhorar o seu conhecimento
ou o seu saber. O que se sabe é que cursos fajutos,
que vão de manicure e pedicure a cursos para diversas áreas, foram “feitos”, mas ninguém sabe o número
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dos beneﬁciados e as prestações de contas estão a
merecer esclarecimentos.
Outros recursos, Sr. Presidente, aí via Ministério
do Turismo, são os que promovem carnavais fora de
época. São outro escândalo, Senador Jarbas Vasconcelos, os carnavais fora de época! E, aí, se o Ministério
Público eleitoral quiser apurar é muito fácil. É só ver
o preço contratado pelas bandas que fazem aqueles
eventos patrocinados com essas verbas e o preço que
elas cobram, corriqueiramente, no mercado de trabalho
no Piauí ou nas cidades vizinhas.
A corrupção, Sr. Presidente, no Piauí, ganhou
dimensões nunca vistas e é preciso que o Ministério
Público tenha uma atenção muito especial com o que
ocorre no Piauí.
Agora mesmo, Sr. Presidente, estou ajuizando
uma ação de improbidade administrativa contra o exGovernador. Essa ação é baseada numa nota explicativa de uma construtora prestadora de serviços ao
Governo do Estado e que foi acusada de paralisar
obras com ﬁns eleitoreiros. A nota explicativa mostra,
de maneira bem clara, que o Estado lhe deve trinta
e poucos milhões de reais. Mas o grave disso tudo é
que, desses recursos, quase todos recursos federais,
existem obras que já foram concluídas, inauguradas e
outras, em andamento. A empresa não recebeu esse
dinheiro, o que mostra que é desvio de recursos, porque são recursos especíﬁcos, são recursos destinados a essas obras e que não poderiam, de maneira
nenhuma, tomar outra destinação.
Ao longo do tempo, nós denunciamos aqui que o
Estado do Piauí ia à bancarrota, o Estado do Piauí estava quebrado. E o que se fez, ao longo desse tempo,
foi retirar recursos desses convênios para pagamento
de pessoal e outras dívidas, o que não pode.
Aliás, o ex-Governador já foi condenado pelo
Tribunal de Contas, foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí e pelo Tribunal de Contas da
União (TCU). Hoje, estou remetendo ao TCU e ao
Tribunal de Contas do Estado ofício, para que tomem
providências, porque esse é um ato de improbidade
administrativa. São recursos usados com ﬁns eleitoreiros, são obras prometidas e convênios assinados
em véspera de eleições.
É muito grave, Sr. Presidente, o que ocorre no
Estado. O Piauí, hoje, virou um cemitério de obras inacabadas. Vou citar, aqui, apenas algumas: o Centro de
Convenções de Teresina, que foi destruído – já existia
um centro de convenções –, para ser construído outro
em seu lugar, que recebe recursos do Ministério do
Turismo e que está lá abandonado; o Parque Poticabana, orgulho do ex-Senador e Governador Alberto
Silva; a reforma do Hospital Getúlio Vargas; a ponte
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sobre o rio Paranaíba em Luzilândia; a ponte sobre o
rio Parnaíba em Uruçuí; terminal rodoviário em Elesbão
Veloso e em Floriano; o aeroporto de São Raimundo
Nonato, que, como certa vez declarou aqui o Senador
Suplicy, era um aeroporto internacional e recebia voos
diários vindos de Petrolina e que continua uma obra
inacabada, sem receber sequer um voo comercial; o
chamado Aeroporto Internacional de Parnaíba, que foi
inaugurado por S. Exª e que, ainda hoje, não funciona,
pois não há iluminação noturna; o aeroporto de Floriano – foi destruído o existente desde a década de 40
–, que está sem condições de pouso e de decolagem,
porque o Governo destruiu o aeroporto existente. Cito
ainda a Rodovia PI-130, de Palmeirais e Amarante; a
Rodovia PI-305, ligando Caraúbas do Piauí e Caxingó
até a BR-343; a Rodovia PI-221, entre Alto Longá e
Altos, bem como a urbanização da orla de Atalaia e o
asfaltamento da litorânea.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, as
obras realizadas pela Construtora Sucesso que foram
inauguradas e que não foram pagas são as seguintes:
Regeneração/Tanque, R$143 mil; João Marques/Madeiro, R$605 mil; Boqueirão do Piauí/ Boa Hora, R$1,4
milhão; Marcolândia/Caldeirão, R$129 mil; Landri Sales/Marcos Parente, R$1,2 milhão; Simplício Mendes/
Campinas, R$1,3 milhão; a pista do Aeroporto de São
Raimundo Nonato, que o Senador Suplicy disse ser
internacional, que recebia vôos de Petrolina a Teresina
e que não está acabado – está aqui o débito de R$1,2
milhão, Senador Suplicy. Cito ainda trechos de obras
em andamento e que também não foram pagas: Marcos Parente/Ribeiro Gonçalves, R$2,4 milhões; Bertolínia/Uruçuí, R$877 mil; Simplício Mendes/Jacobina,
R$2,7 milhões; Teresina/Palmeirais, R$910 mil; Piracuruca/Alto Alegre, R$664 mil; Floriano/Itaueira/Canto
do Buriti, R$4,1 milhões; Marcos Parente/Jerumenha,
R$2,1 milhões; Teresina/José de Freitas/Cabeceiras,
R$4,3 milhões; Oeiras/Simplício Mendes, R$934,7 mil;
Ponte de Uruçuí/Benedito Leite (MA), R$910 mil; Vias
de São Raimundo Nonato, R$860 mil; substituição da
rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC, em
Teresina, R$3,7 milhões.
Outras empresas também decidiram pela paralisação, porque não receberam pagamento. Assim,
paralizaram as obras da Rodovia PI-155 até a cidade
de Buriti dos Montes; do entroncamento da PI-140
aos Municípios de São Lourenço do Piauí e Dom
Inocêncio; do trecho Esperantina/Morro do Chapéu/
Luzilândia; do trecho Curimatá e Júlio Borges; do trecho Sigefredo Pacheco/Lagoinha; do trecho União e
Miguel Alves; do trecho de Buriti dos Montes até a divisa com o Ceará.
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a V.
Exª que encaminhe ao TCU essas denúncias que faço
aqui, agora, para que as providências sejam tomadas
ao mesmo tempo em que sejam analisados os atos de
improbidade administrativa praticados pelo ex-Governador, o que vitima o atual Governador. É inaceitável,
Srª Presidente, que o Estado do Piauí esteja quebrado,
falido, mergulhado na mais profunda corrupção, sem
que providência alguma seja tomada!
Hoje, o Piauí vive de duas realidades: a realidade da televisão e a realidade real. No porto de Luís
Correia, prometido para ser inaugurado agora, depois
de vários adiamentos, as obras estão completamente
paralisadas.
Portanto, Srª Presidente, isso é muito grave. É
preciso que haja uma providência.
Srª Presidente, quero também que a AdvocaciaGeral da União (AGU) receba cópia deste meu pronunciamento. Isso é fundamental, para que não se diga
amanhã que “eu não sabia”. A situação do Governo
do Piauí é falimentar. Esses recursos foram desviados.
Esses recursos foram mandados para destinações
especíﬁcas e não chegaram a seus destinos. E não é
somente essa construtora que paralisou suas obras,
várias outras ﬁzeram a mesma coisa, sob a alegação
de que não podiam trabalhar sem recebimento. O custo
do material necessário, como o asfalto, por exemplo,
é alto; além de ser caro, tem de ser pago à vista à Petrobras e às distribuidoras.
Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
faço esse registro, com a certeza de que providências
serão tomadas, até em respeito a quem assumirá, pela
vontade do povo do Piauí, o Governo do Estado, no dia
1º de janeiro próximo. Não desejo ao eleito, quem quer
que seja ele, embora tenha minhas preferências, que
assuma essa herança maldita, essa herança irresponsável. É preciso que haja uma apuração ﬁrme, para que
os culpados sejam punidos e não ﬁquem a enganar a
opinião pública do meu Estado, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, a Sra. Niúra Demarchi deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos estudos já
mostraram a correlação positiva existente entre o valor
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dos rendimentos do trabalho e o nível de escolaridade.
De forma geral, as estatísticas indicam, Sr. Presidente,
que os salários tendem a crescer na medida em que
o grau de escolaridade se eleva.
Segundo pesquisa de 2009, denominada “Você
e o mercado de trabalho”, feita pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), para cada ano de estudo completado, o
salário dos brasileiros pode crescer 15%. Além disso,
Sr. Presidente, a referida pesquisa demonstrou que as
chances de arrumar emprego aumentam em 3,3% por
cada ano de estudo ﬁnalizado. Em suma, a educação
não só afeta o ritmo de produção e crescimento da
economia – todos sabem –, mas também inﬂuencia
diretamente na distribuição de renda, na mobilidade
social e na forma de inserção das economias ditas
emergentes no mercado global.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é por isso
que trago esse tema para o debate neste plenário,
porque, principalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em Estados mais pobres, como Alagoas,
o papel da educação passa a ser ainda mais importante e decisivo para a melhor condição de vida das
pessoas.
Em 2005, a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE), apontou que Alagoas apresentava quase 30% de analfabetos, o maior percentual do
Nordeste. Sr. Presidente, quando o Ministro da Educação, Fernando Haddad, lançou, em 2007, em Arapiraca, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE),
uma proposta de parceria de Estados e de Municípios
com o Governo Federal, 43% da população economicamente ativa de Alagoas tinham, em média, menos
de sete anos de estudo formal. Para que Alagoas, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, possa efetivamente
dar respostas em termos de desenvolvimento social
e econômico, sua mão de obra deve estar realmente
preparada para esse desaﬁo.
Por isso mesmo, como representante de Alagoas
no Senado da República, cuidamos de articular, junto
ao Governo do Presidente Lula e ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, ações voltadas para superar
esses impasses da educação alagoana.
Em nosso trabalho aqui, no Senado Federal, em
favor da educação, tenho enfatizado a ampliação da
rede federal de ensino de qualidade em Alagoas. Já
tive a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
de, em algumas oportunidades, tratar desse assunto
a que tenho tanto me dedicado. E essas ações têm,
verdadeiramente, trazido muitos resultados positivos
para a população de Alagoas, sobretudo para o povo
do interior do Estado.
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Vou citar um dado para que os senhores tenham
uma ideia do que tem representado esse trabalho, esse
esforço do Governo Federal, que se traduz, como eu
disse, no avanço e na democratização da educação
de qualidade em Alagoas.
Quando ingressei, por vestibular, em 1977, na
Universidade Federal de Alagoas, no curso de Direito,
Sr. Presidente, essa instituição contava, àquela época, com pouco mais de 4.000 estudantes universitários. Graças à expansão e à interiorização do ensino
universitário em Alagoas, hoje, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, apenas o campus de Arapiraca, que foi
implantado em 2006, com a presença do Presidente
Lula, comporta mais de 2.500 alunos. Em Arapiraca,
nos orgulha muito o fato de a Universidade Federal de
Alagoas ter implantado os cursos superiores de Administração, Agronomia, Arquitetura, Ciência da Computação, Enfermagem, Zootecnia, Licenciatura em Educação Física, Biologia, Matemática e Química. E vamos
implantar, se Deus quiser, na Universidade Federal de
Alagoas em Arapiraca, o curso de Medicina.
Ligado ao campus de Arapiraca, temos ainda o
polo de Palmeira dos Índios, que é a terceira cidade
mais importante do nosso Estado, com cursos superiores de Serviço Social, Psicologia e outros. Já no polo
de Penedo, também ligado ao campus de Arapiraca, a
Ufal formará naquele campus proﬁssionais na área de
Turismo e Engenharia de Pesca. E no polo de Viçosa,
Sr. Presidente, onde também ﬁzemos a extensão, a interiorização da Universidade Federal, com a criação do
curso de Medicina Veterinária, a Universidade Federal
de Alagoas implantará o primeiro hospital veterinário
público do Estado de Alagoas.
Dando sequência a essa expansão do ensino superior de qualidade em Alagoas, conseguimos ainda
implantar, com o trabalho e o esforço do Presidente
Lula, o importante Campus do Sertão, da Universidade
Federal de Alagoas no Sertão, exatamente em Delmiro
Gouveia, inaugurado, Sr. Presidente, em março deste
ano. Lá, em Delmiro Gouveia, são oferecidas quase
600 vagas em cursos diurnos e cursos noturnos. No
Campus do Sertão, no campus de Delmiro Gouveia,
já são ofertados os cursos – as aulas já começaram,
portanto – de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Pedagogia, Letras, Licenciatura em História e
Geograﬁa.
Os cursos de Ciência Econômica e Ciências
Contábeis já estão funcionando, Sr. Presidente, em
Santana do Ipanema, que é o novo polo da Universidade Federal de Alagoas. Estivemos em Santana
do Ipanema no último ﬁnal de semana, conversamos
com as pessoas, com professores, com técnicos, com
servidores contratados, com alunos que passaram no
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vestibular, e constatamos a satisfação daquelas pessoas com a implantação da Universidade Federal no
interior do nosso Estado – ultimamente em Delmiro
Gouveia e em Santana do Ipanema, onde, Sr. Presidente, repito, as aulas já começaram. Efetivamente,
já começaram.
Nesse trabalho, que tem feito a diferença para o
povo de Alagoas, estamos, já disse, somando esforços com o Presidente Lula e com o Ministro Fernando
Haddad, que têm atendido às principais demandas da
educação superior de qualidade no nosso Estado.
Muito importante, Sr. Presidente, para essa empreitada de expansão do ensino de qualidade em Alagoas tem sido o trabalho incansável, o espírito acadêmico
e a liderança da minha querida amiga Ana Dayse Dorea,
que é Reitora da Universidade Federal de Alagoas, a
Ufal. Alagoas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deve
muito, muito mesmo, à Reitora Ana Dayse Dorea. Daqui
a cinquenta, cem anos, esses investimentos feitos no
ensino, na educação superior de Alagoas marcarão,
sem dúvida, a existência da Reitora Ana Dayse e, sobretudo, sua passagem pela reitoria da Universidade
Federal de Alagoas.
Em nome da Reitora Ana Dayse, eu gostaria, Sr.
Presidente, de exaltar aqui o trabalho valoroso de todas as mulheres e homens, professoras e professores,
servidores e servidoras, alunas e alunos da Universidade Federal de Alagoas, que fazem da educação um
verdadeiro sacerdócio.
Aliás, Sr. Presidente, juntamente com a Reitora
Ana Dayse, estamos trabalhando muito – já tivemos
dois encontros com o Ministro Fernando Haddad, acompanhado de prefeitos da região – para a implantação
do novo campus da Universidade Federal de Alagoas,
agora na região norte do nosso Estado, exatamente
em Porto Calvo. Porto Calvo, Sr. Presidente, será a
sede de um novo campus, beneﬁciando agora o litoral
do nosso Estado e especiﬁcamente Municípios como
Campestre, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Jacuípe,
Japaratinga, Joaquim Gomes, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Novo Lino, Porto Calvo, que será
a sede, Porto de Pedras, Passo de Camaragibe, São
Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres.
Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
expansão e a interiorização desse ensino de qualidade
em Alagoas requer investimentos ﬁnanceiros do Governo Federal. No ﬁnal do ano passado, nós conseguimos
mais R$4,5 milhões. E antes já havíamos assegurado
a liberação de outros R$8 milhões, que contribuíram
decisivamente para o êxito desses projetos, ou seja,
da expansão da Universidade Federal de Alagoas, da
interiorização da Universidade no nosso Estado.
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Além disso, Sr. Presidente – já encerro, peço só
um pouquinho a compreensão de V. Exª –, além desses recursos pelos quais lutamos e conseguimos para
a interiorização do ensino público, gostaria de lembrar
que apresentei, no início deste ano, o Projeto de Lei nº
9, de 2010, que cria o programa Bolsa-Qualiﬁcação.
Com o Bolsa-Qualiﬁcação, os estudantes universitários
brasileiros de todos os cursos, com dívidas junto ao
Fies, poderão prestar serviços aos Estados e Municípios, e com isso, Sr. Presidente, pagar suas dívidas
do Fies. O Relator desse nosso projeto aqui, no Senado Federal, é o querido Senador Delcídio Amaral,
que, tenho certeza, irá se manifestar rapidamente pela
aprovação da matéria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para fazer
ainda mais a diferença do nosso trabalho pela educação
em Alagoas e no Brasil, precisamos também avançar,
e temos avançado, no campo do ensino proﬁssionalizante. De fato, os cursos proﬁssionais em particular
têm perdido espaço na escolha dos trabalhadores no
início de carreira. Segundo estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Votorantim, o número de jovens de 18 a 24 anos que estão
em alguma instituição de ensino caiu, Sr. Presidente,
de 7,5 milhões para 6,9 milhões, entre 2006 e 2008.
Em resposta a esse cenário, o Ministério da Educação implementou o programa Brasil Proﬁssionalizado,
que visa justamente fortalecer as redes estaduais de
educação proﬁssionalizante e tecnológica. Mais de
R$500 milhões já foram transferidos pelo Ministério da
Educação para estimular, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a implementação de Ensino Médio integrado à
educação proﬁssional nos Estados.
Até 2010, estima-se que esse programa investirá
recursos da ordem de 900 milhões nos Estados e Municípios que ofertam educação proﬁssional no País.
Em Alagoas, Sr. Presidente – e já vou encerrar,
só mais um minutinho –, toda a oferta de cursos proﬁssionalizantes é de responsabilidade do Governo Federal. Hoje, temos em Alagoas apenas quatro escolas
de ensino proﬁssionalizante, os chamados Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estão
localizados em Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira
dos Índios e Satuba. Estamos lutando para ampliar
esse número – e vamos ampliá-lo – graças ao apoio
do Presidente Lula.
Agora, a partir de setembro, a partir de hoje, chegaremos a 11 escolas proﬁssionalizantes em nosso
Estado. Serão beneﬁciados, portanto, a partir do dia 1º
de setembro, com esses institutos, com esses antigos
Cefets, os Municípios de Arapiraca, Murici, Piranhas,
Santana do Ipanema, Penedo, São Miguel dos Campos, Maceió e Viçosa.
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Nós teremos, Sr. Presidente, um segundo instituto, um segundo Ifal, um segundo antigo Cefet, uma
segunda escola técnica em Maceió, no Benedito Bentes, um bairro muito grande da nossa capital. Teremos
também um Ifal, um ex-Cefet, na cidade de Viçosa, onde
houve, repito, a expansão, a interiorização da Universidade Federal de Alagoas, com a criação do curso de
Medicina Veterinária, e, agora, com a construção do
primeiro hospital público veterinário de Alagoas.
Esse trabalho, Sr. Presidente, que todos fazemos
aqui, a Bancada de Alagoas na Câmara e no Senado,
e que é esforço do trabalho do Ministro Fernando Haddad, vai ajudar muito o Estado de Alagoas no propósito de preparar os jovens, para que Alagoas, portanto
– com a preparação, a formação, a proﬁssionalização
dos seus jovens –, esteja preparada para o desaﬁo
do crescimento.
Entre as várias coisas que o Presidente Lula fez
para o nosso País, a primeira delas, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, foi devolver ao Brasil a vocação para
o crescimento econômico. Durante mais de 50 anos na
história, o Brasil foi o País que mais economicamente
cresceu no mundo. No trimestre que passou, o Brasil foi
o segundo País que mais cresceu no planeta. Primeiro,
foi a China; e, em segundo lugar, foi o Brasil.
Portanto, para que estejamos preparados para o
desaﬁo do crescimento, da retomada do crescimento,
é fundamental, muito importante, a interiorização, a
expansão da Universidade Federal de Alagoas – e de
todos os Estados do Brasil – e a expansão também e a
interiorização das escolas proﬁssionalizantes, do novo
Ifal, desse novo instituto dos antigos Cefets.
Sr. Presidente, antes de conceder os apartes –
lamentavelmente, vou ter que encerrar, porque já me
excedi bastante –, há outra coisa, e peço a atenção
dos líderes, sobretudo dos líderes do Governo, e do
Presidente Sarney, Presidente do Senado Federal: nós
aprovamos aqui, Sr. Presidente, depois de uma sessão tensa, muito tensa, a renegociação das dívidas
agrícolas do Brasil, especialmente das dívidas dos
pequenos agricultores do semiárido e do Nordeste.
Tivemos várias reuniões com o Ministro Mantega. O
Presidente Lula, nas várias vezes em que esteve em
Alagoas, comprometeu-se com os agricultores, sobretudo com os pequenos agricultores, com os agricultores
da agricultura familiar. Negociamos uma proposta, Sr.
Presidente, que fazia – que faz, Sr, Presidente, porque nós aprovamos a lei e colocamos essa idéia em
uma medida provisória, que foi sancionada pelo Presidente Lula – a remissão das dívidas de até R$10 mil,
que beneﬁciará, em Alagoas, para que se tenha uma
idéia, mais de 100 mil contratos. Haverá, também, o
parcelamento dessas dívidas acima de R$35 mil, com
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um rebate que chega a 85%. Suspendemos, Sr. Presidente, a execução judicial dessas dívidas e reabrimos,
para até 2011, o prazo de renegociação das dívidas
agrícolas do nosso País, de algumas dívidas agrícolas
do nosso País.
Pois bem, no último esforço concentrado que ﬁzemos aqui, no Senado, tive a oportunidade de ir a um
encontro com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
e de dizer-lhe que, até agora – e isso é lamentável,
muito lamentável, e queria também advertir para esse
assunto o próprio Presidente da República e V. Exª –, o
Banco Central não editou a resolução. Portanto, essa
renegociação, essa remissão, o perdão dessas dívidas
de até R$10 mil, com suspensão das execuções, com
reabertura do prazo para renegociação, isso tudo, Sr.
Presidente, enquanto não sair a resolução do Banco
Central, está no papel. É uma lei que nós aprovamos
e que foi sancionada pelo Presidente Lula, portanto
não há absolutamente nenhum sentido, Senador Valter Pereira, Presidente da Comissão de Agricultura
desta Casa, em que até agora essa renegociação não
tenha sido feita, porque o Banco Central infelizmente
– é importante que se diga aqui, que se repita – não
editou a resolução.
Onde nós andamos, em Alagoas e em outros
Estados do Nordeste do Brasil, agricultores desesperados nos procuram para que ajudemos a concretizar
junto aos bancos essa renegociação, esse perdão,
essa remissão de dívida. E isso precisa acontecer rapidamente, porque, repito...
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador, concede-me um aparte? É a respeito do assunto.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Com
muito prazer.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Acompanhei
como produtor rural a luta de V. Exª, juntamente com
o Senador José Agripino, a respeito dessa renegociação e queria acrescentar que o problema maior, além
do que V. Exª está dizendo, é que existem pequenos
produtores desinformados, que estão sendo forçados
pelos gerentes de bancos do Nordeste a pagarem suas
dívidas, com ameaças. Esses desinformados, às vezes, chegam a pagar, não sabendo que está havendo
um perdão, cuja lei já foi aprovada, mas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Esse é
um grande problema. Meus parabéns por sempre estar
alertando aqui, por meio da TV Senado, os produtores,
para que não paguem! Não é questão de invocar um
calote a banco, não: existe uma lei...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Que
os beneﬁcia.
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O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – ...que não está
sendo colocada em prática ainda, lamentavelmente.
Meus parabéns, Senador!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Senador, muito obrigado.
Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Renan Calheiros, todos nós acompanhamos aqui o
esforço de V. Exª para aprovação dessa lei. De fato,
a lei, quando não tem a sua regulamentação, acaba
tornando-se ineﬁcaz, ﬁcando inócua, e infelizmente a
burocracia está vencendo a esperança. E quero dizer
a V. Exª que, na Comissão de Agricultura, na próxima
reunião da Comissão de Agricultura, se até lá não estiver regulamentada pelo Banco Central essa matéria
– e V. Exª vai me cobrar isto –, vamos convocar a burocracia, os burocratas do Banco Central, para prestar
esclarecimentos sobre as razões dessa procrastinação
injustiﬁcável.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu
agradeço – Sr. Presidente, já vou encerrar –, sensibilizado, o aparte de V. Exª. Essa providência é insubstituível. O Senado, nessa matéria, como em qualquer
outra, precisa, sim, fazer valer a sua condição. Nós
temos que convocar para a Comissão de Agricultura o
Presidente do Banco Central, para que ele explique por
que ainda o Banco Central não editou essa resolução
e por que, concomitantemente, cumulativamente, os
gerentes de bancos estão chamando os devedores, os
pequenos devedores, para pagarem as suas dívidas –
dívidas essas que eles já demonstraram sobejamente
que não têm condições de pagar.
O que é pior? Nós votamos a lei, o Presidente
Lula a sancionou, e lamentavelmente o Banco Central
procrastina a resolução. Sem a resolução, não dá para
concretizar essa renegociação, essa remissão, essa
suspensão da execução judicial.
Então, é importante. Agradeço o apoio de V. Exª,
de todos os Senadores para que o Banco Central – e é
importante também, repito, advertir o Presidente Lula,
advertir, Sr. Presidente, com todo respeito, V. Exª, porque nós votamos a lei – cumpra a lei, porque está descumprindo a lei. Isso não tem sentido absolutamente
nenhum, porque não colabora com o desenvolvimento
do campo, com o soerguimento da agricultura familiar,
com a segurança jurídica; não previne, não queima
etapa para que o pequeno produtor, sobretudo o agricultor da agricultura familiar, o pequenininho, possa
ter acesso a crédito novo porque não resolveu ainda
a pendência com o banco, em função das obrigações
que tinha assumido, consequência da procrastinação
do Banco Central.
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Quero fazer um apelo, novamente, ao Presidente da República, a V. Exª e ao Presidente do Banco
Central. Não vejo alternativa, nenhuma alternativa, se
não for editada a resolução, nós convocarmos aqui, na
Comissão de Agricultura do Senado Federal, o Presidente do Banco Central, que, coincidentemente, é do
nosso partido, um grande quadro do nosso partido,
para que ele edite, rapidamente, essa resolução, que
vai beneﬁciar a agricultura do Nordeste, sobretudo, e
a agricultura de Alagoas.
Eu peço perdão à Senadora Selma, mil perdões,
porque acabei falando muito, eu tinha que dar informações sobre essa coisa da interiorização da Universidade
Federal de Alagoas e do ensino proﬁssionalizante do
nosso Estado. Fiquei com receio de, em concedendo
o aparte, perder o crédito que tenho com o Presidente Sarney.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa enviará ao Sr. Presidente do Banco Central
a manifestação de V. Exª e a solicitação para que, imediatamente, ele possa baixar a resolução determinada
pela lei que nós votamos.
Determino à Secretaria da Mesa que faça expediente nessa direção.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Nery.
Antes, Senador, eu queria comunicar ao Plenário que estão hoje no Senado, a convite da Casa, os
maiores detentores de blogs da rede Internet no Brasil, também acompanhados de estudiosos do assunto,
consultores, analistas, organizadores, estudiosos de
redes sociais e também organizadores de redes sociais. De maneira que eles estão hoje aqui cumprindo
um dia de jornalista, cobrindo o Congresso Nacional.
Reunidos, eles representam milhões de acessos na
Internet e estão hoje prestando esse trabalho de divulgação do Senado e, ao mesmo tempo, veriﬁcando
o nosso trabalho.
Portanto, a todos eles o agradecimento da nossa
Casa e, sobretudo, a nossa compreensão de que a Internet é realmente uma revolução que, reconhecemos,
modiﬁcou o sistema de comunicação em nosso País
e no mundo inteiro.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador José
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, tenho a satisfação de
registrar no plenário a presença da comitiva que está
participando do Seminário Internacional “Amianto e
seus males: uma abordagem sociojurídica”, que se ini-
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ciou ontem e que se encerrará no dia de hoje no Centro
de Convenções do Hotel Brasília Alvorada.
Presidindo essa Comissão que, neste momento,
Sr. Presidente, visita o plenário do Senado Federal está
o Dr. Carlos Eduardo, Vice-Presidente da Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho, que aqui muito
bem representa toda a ANPT e tem como Presidente o
Dr. Sebastião Caixeta. Ele se faz acompanhar de uma
delegação de estudiosos dessa questão, jornalistas e
líderes sindicais italianos, que passo a citar.
Está conosco, Sr. Presidente, o Sr. Giampiero
Rossi, autor de um livro sobre a verdadeira história da
catástofre do amianto em Casale Monferrato, na Itália.
Inclusive, eles gostariam, depois, de entregar a V. Exª
um exemplar com o registro de toda essa luta contra
o amianto e suas graves consequências para a humanidade. Estão também conosco os sindicalistas Bruno
Pesce e Nicola Pondrano, de centrais e organizações
sindicais italianas, bem como o Sr. Sergio Bonetto e a
Srª Fernanda Giannasi, que coordenam, no Ministério
do Trabalho, a luta contra o amianto no Brasil. Ainda,
Sr. Presidente, acompanha-os a Assessora de Assuntos Legislativos da ANPT, Srª Maria Cristina Leão, e de
representantes da Central Única dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, nesse seminário, o principal tema
refere-se aos danos provocados pelo amianto, substância que já foi banida em 58 países de todo o mundo.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde,
em nota técnica emitida em maio deste ano, “a maneira mais eﬁciente de eliminar as doenças relacionadas
ao amianto é interromper o uso de todos os tipos de
amianto”, uma vez que podem causar doenças gravíssimas, entre as quais vários tipos de câncer.
Dessa forma, esses representantes estão aqui
para trazer subsídios aos legisladores, aos magistrados,
aos procuradores do trabalho e demais operadores do
Direito no Brasil, para que o assunto possa ser tratado
com a seriedade e a gravidade merecidas.
Nesse sentido, saúdo a todos os ilustres visitantes, agradecendo pela honrosa visita a este plenário,
colocando-me – não apenas em meu nome, mas acredito e tenho certeza, em nome de todos os Srs. Senadores e Senadoras – à disposição para debatermos e
discutirmos essa questão tão relevante.
E solicito, ao ﬁnal, Sr. Presidente, que seja inserido nos Anais da Casa o texto da Carta de Brasília,
produzido por todas as entidades promotoras do seminário, ANPT, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Associação Brasileira dos
Expostos ao Amianto (Abrea), Associação Brasileira
de Advogados Trabalhistas (Abrat), Associação LusoBrasileira dos Juristas do Trabalho (Jutra), Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboristas (Alal), bem
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como a CUT, a CTB, a Conlutas e outras entidades
sindicais do nosso País.
Esse é o nosso registro e a nossa manifestação,
em acolhida aos ilustres visitantes, Senadora Serys,
ao mesmo tempo em que temos a oportunidade de
registrar também a luta, a garra, a determinação e
a proposição de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, de Mato Grosso, que tão bem honra este
Parlamento e a luta dos trabalhadores brasileiros e
do seu Mato Grosso, do nosso Mato Grosso. E, pela
luta contra o amianto, em que ela tem uma destacada
atuação, merece aqui, sem dúvida, o reconhecimento
e o apoio de todos nós. Com certeza, estamos juntos
nessa grandiosa luta, agradecendo enormemente pela
visita que muito nos honra.
E, com certeza, com isso nos impulsionará cada
vez mais a assumir, em nosso País, do ponto de vista
do Legislativo e das entidades da sociedade civil brasileira, o combate ao amianto e suas consequências.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ NERY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210, inciso I
e §2º do Regimento Interno.)
CARTA DE BRASÍLIA
As entidades promotoras e apoiadoras do Seminário Internacional “Amianto e seus males: uma
abordagem sócio-jurídica”, realizado em Brasília, nos
dias 30 e 31 de agosto de 2010, nomeadamente a
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), a Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (ANAMATRA), a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA), a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT),
a Associação Luso-Brasileira dos Juristas do Trabalho
(JUTRA), La Associación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), the International Ban Asbestos
Secretariat (IBAS) e o Instituto Brasileiro de Advocacia
Pública (IBAP), e as demais entidades convidadas e
presentes ao evento, a saber Central Única dos Trabalhadores (CUT), CTB (Central dos Trabalhadores do
Brasil), Central Sindical e Popular – CONLUTAS, Sindicato dos Oﬁciais Marceneiros de São Paulo e Sindicato
dos Petroleiros de Alagoas/Sergipe, aprovam a Carta
de Brasília, com os seguintes propósitos:
Exortar o Congresso Nacional a decretar o deﬁnitivo e total banimento da mineração, industrialização,
transporte, comercialização, importação, exportação
e utilização das ﬁbras de amianto e produtos, que as
contenham, em todo o território nacional brasileiro,
levando em conta os injustiﬁcáveis adoecimentos e
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mortes já perpetrados e os incontornáveis riscos que o
amianto implica à saúde humana e ao meio ambiente,
seja qual for a sua modalidade ou nível de exposição,
com a adoção das necessárias políticas públicas, para
adaptação da mão de obra para outras atividades.
Conﬁar que a Corte Suprema brasileira declarará
a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 9.055/1995,
que ainda admite o falacioso uso controlado do amianto
no país, julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 4.066, proposta conjuntamente
pela Anip e Anamatra.
Brasília, 31 de agosto de 2010.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O documento a que V. Exª se refere constará dos
Anais como parte integrante do seu discurso.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer só um breve comunicado.
Não sei se é da ciência de todos os presentes, diz
respeito ao Jornal do BrasiI. Matéria veiculada hoje na
imprensa nacional comunica que o querido e famoso
órgão da imprensa brasileira circula no dia de hoje em
papel pela última vez.
Aos 119 anos, o diário ﬂuminense passará agora
a ter apenas uma versão na Internet, um recurso para
superar os problemas ﬁnanceiros da empresa.
O Jornal do Brasil, como todos sabem, foi um jornal que, inclusive, na década de 60, teve uma tiragem
acima de 230 mil exemplares num dia, principalmente
aos domingos.
V. Exª, Sr. Presidente José Sarney, é testemunha
da magníﬁca trajetória de 119 anos do Jornal do Brasil. Hoje, apenas cinquenta jornalistas que trabalham
na casa estavam em clima de luto porque passarão a
ser apenas dez jornalistas.
Uma passagem memorável deste jornal foi por
ocasião do AI-5, em 14 de dezembro de 1968, quando
circulou com uma matéria que não dizia especiﬁcamente o que tinha acontecido, mas dizia que o tempo era
negro, a temperatura sufocante, o ar está irrespirável,
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o País está sendo varrido por forte vento, entre outras
qualiﬁcações indiretas ao AI-5.
Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria de
fazer e lamentar não termos mais a disponibilidade do
Jornal do Brasil em papel imprensa, como ele sempre
se caracterizou ao longo desses 119 anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero me associar às palavras de V. Exª, lamentando
que o Jornal do Brasil deixe de ter a sua edição impressa em jornal para ter a sua edição na Internet.
A tradição do Jornal do Brasil faz parte da
história da imprensa brasileira. Eu mesmo, durante
sete anos, fui correspondente do Jornal do Brasil,
no Maranhão, quando eu era jovem. Conheci pessoalmente a condessa Pereira Carneiro e muitos dos
que ﬁzeram este jornal, bem como os seus atuais
proprietários.
Espero que o Jornal do Brasil mantenha com sucesso a sua tradição através da Internet.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

Quarta-feira 1º

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 48, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.284, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Eduardo Suplicy), que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o Estado da
Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao
ﬁnanciamento parcial do Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia – PDA.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vou submeter a matéria
a votos.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o empréstimo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sem objeção, a redação ﬁnal está aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero pedir desculpas a meus colegas, mas, como
estou com uma forte laringite, pagando o meu tributo
à secura do mês de agosto em Brasília – há mais de
50 anos que aqui resido –, peço para passar a Presidência à minha querida colega e Vice-Presidente,
Senadora Serys Slhessarenko.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Também estou sem voz, mas tudo
bem.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 49, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.285, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Belini Meurer), que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
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Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até trinta milhões
de dólares do Estados Unidos da América, de
principal, destinada ao ﬁnanciamento parcial do
Projeto Integrado do Estado da Bahia: Pobreza
Rural – Projeto de Combate à Pobreza Rural
no Interior da Bahia – PRODUZIR III.
Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir, Senador Antonio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu queria somente dar o meu apoio pessoal e o do Democratas à
votação do projeto anterior, do empréstimo de US$10
milhões, e também a este empréstimo de US$30 milhões para o Estado da Bahia.
Queria dar o apoio pessoal e do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador.
Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, aprovado.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 51, de 2010 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.287, de
2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Roberto Cavalcanti),
que autoriza a contratação de operação de
crédito externo entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor de até sessenta e sete milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, de
principal, destinada a ﬁnanciar, em parte, o
Programa Estruturando a Governança para
a Resposta Nacional ao HIV/AIDS e outras
DST – AIDS SUS.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 1.303, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 51, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 51, de 2010, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de
ate sessenta e sete milhões de dólares norte-americanos, de principal, para ﬁnanciar, em parte, o Programa
Estruturando a Governança para a Resposta Nacional
ao HIV/AIDS e outras DST-AIDS SUS.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de agosto de
2010.– Senador José Sarney, Presidente – Senadora
Serys Slhessarenko, – Senador Heráclito Fortes –
Senador Adelmir Santana.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.303, DE 2010
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2010
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de credito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no
valor de ate US$67.000.000,00 (sessenta e
sete milhões de dólares norte-americanos)
para ﬁnanciamento parcial do “Programa
Estruturando a Governança para a Resposta Nacional ao HIV/AIDS e outras DST/
AIDS SUS”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º E a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD) no valor de ate US$67.000.000,00 (sessenta e
sete milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
credito destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa Estruturando a Governança para a Resposta
Nacional ao HIV/AIDS e outras DST/AIDS SUS”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do
Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: até US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de dólares norte americanos);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 30 de dezembro de 2014;
VI – amortização: parcelas semestrais
e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de novembro e em
15 de maio de cada ano, vencendo-se a primeira parcela em 15 de novembro de 2015 e
a última em 15 de maio de 2040, com cada
parcela correspondendo a 2% (dois por cento)
do valor total do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas de pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa composta pela
taxa de juros de referência do mercado interbancário londrino (libor) semestral para dólar
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norte-americano, acrescida de uma margem
(spread) a ser determinada pelo Bird semestralmente;
VIII – juros de mora: conforme disposição contratual, acrescidos aos juros vencidos
e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias após
a data prevista para o seu pagamento, sendo,
atualmente, de 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano);
IX – comissão à vista (front-end fee):
ate 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em
efetividade;
X – opção de alteração da modalidade
de empréstimo: a contratação na modalidade
“margem variável” permite a alteração para a
modalidade “margem ﬁxa” mediante solicitação
formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento
do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos
desembolsos previstos poderão ser alteradas
em função da data de assinatura do contrato
de empréstimo.
Art. 3º A contratação referida no art. 1° é condicionada à suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário do
Tribunal de Contas da União.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 50, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.286, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Belini Meurer), que retiﬁca a autorização concedida pela Resolução nº 28, de 2010,
sobre a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federati-
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va do Brasil, no valor de até quatorze bilhões
e seiscentos e vinte e cinco milhões de ienes
do Japão, equivalente a cento e trinta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América, de
principal, entre o Estado de São Paulo e o Japan Bank for Internacional Cooperation (The International Arm of Japan Finance Cooperation)
(JBIC) e um consórcio de bancos japoneses
liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, para ﬁnanciamento parcial do
Empreendimento Linha 4 – Amarela do Metrô
de São Paulo (São Paulo Metro Line 4 Project
– Phase 2), desenvolvido em coﬁnanciamento
com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação. (Pausa.)
Como ninguém se opõe, aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 1.304, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 50, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução n° 50, de 2010, que retiﬁca a autorização concedida pela Resolução n° 28,
de 2010, sobre a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até quatorze bilhões e seiscentos e
vinte e cinco milhões de ienes do Japão, equivalente
a cento e trinta milhões de dólares norte-americanos,
de principal, entre o Estado de São Paulo e o Japan
Bank for International Cooperation (The International
Arn of Japan Finance Cooperation) (JBIC) e um consórcio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo
Mitsui Banking Corporation (SMBC), para ﬁnanciamento parcial do Empreendimento Linha 4 – Amarela do
Metrô de São Paulo (São Paulo Metrô Line 4 Project
– Phase 2), desenvolvido em coﬁnanciamento com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de agosto de
2010. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora
Serys Slhessarenko – Senador Heráclito Fortes –
Senador Adelmir Santana.
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ANEXO AO PARECER N° 1.304, DE 2010
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2010
Altera a Resolução n° 28, de 2010, do
Senado Federal, com vistas a retiﬁcar os
nomes dos credores de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado de São
Paulo e o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e um consórcio de bancos
japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC), para ﬁnanciamento parcial do Empreendimento Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo,
desenvolvido em coﬁnanciamento com o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° A ementa da Resolução n° 28, de 2010,
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
e um consórcio de bancos japoneses liderado
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC), em ienes japoneses equivalentes a
até US$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões
de dólares norte-americanos).”
Art. 2° Os arts. 1° e 2° da Resoluçao n° 28, de
2010, do Senado Federal, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1° É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) e um consórcio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC),
em ienes japoneses equivalentes a até US$
130.000.000,00 (cento e trinta milhões de dólares norte-americanos).
......................................................”(NR)
“Art. 2° ..................................................
..............................................................
II – credores: Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) e um consórcio de ban-
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cos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC);
..................................................... ”(NR)
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Todos os que concordam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Aloizio Mercadante com a
palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente. Sem revisão
do orador.) – Só queria registrar que, apesar de ser
apenas uma retiﬁcação de um empréstimo para São
Paulo, a situação do transporte público na capital é
absolutamente caótica. As pessoas perdem em média
2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. E algumas
linhas do metrô, como a linha vermelha, chegam a ter
mais de 1,6 milhão passageiros por dia, cerca de 11
passageiros/m². Portanto, o ﬁnanciamento, que para
alguns, inclusive candidatos atuais do Governo que lá
está e não contribuem para melhorar a qualidade do
transporte, é indispensável.
O metrô é uma empresa que tem capacidade de
arrecadação própria. A linha amarela é uma linha que
tem Parceria Público-Privada e é muito importante. É
uma linha estruturante.
Portanto, queria registrar a importância desse
empréstimo para tentar aliviar um pouco o sofrimento
da ampla maioria da população de São Paulo com o
transporte público, com a falta de investimento e com
a lentidão com que está sendo construído o metrô de
São Paulo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Aloizio Mercadante.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 52, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.288, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Renato Casagrande), que
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autoriza o Estado de Pernambuco a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
dez milhões de dólares dos Estados Unidos
da América, entre o Estado de Pernambuco e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Produção e
Difusão de Inovações para a Competitividade
de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de Pernambuco.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação.
As Srªs e os Srs que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER 1.305, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 52, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Resolução n° 52, de 2010, que autoriza o
Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até USS 10.000.000,00 (dez milhões
de dólares norte-americanos), para ﬁnanciamento parcial do Programa de Produção e Difusão de Inovações
para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais
(APLs) do Estado de Pernambuco.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de agosto de
2010. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora
Serys Slhessarenko – Senador Heráclito Fortes –
Senador Adelmir Santana.
ANEXO AO PARECER N° 1.305, DE 2010
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2010
Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
com garantia da união, no valor de até US$
10.000.000,00 (dez milhões de dólares norteamericanos), de principal, para ﬁnanciamento
parcial do “Programa de Produção e Difusão
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de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de
Pernambuco”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° E o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de credito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia
da União, no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos), de principal.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Produção e Difusão
de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de Pernambuco.”
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: ate US$ 10.000.000,00 (dez milhões
de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 54 (cinquenta e quatro)
meses, contado a partir da vigência do contrato;
VI – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na libor;
VII – amortização: em 31 (trinta e uma) parcelas
semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto
possível iguais, pagas nos meses de maio e novembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela após
o período de desembolso e a última dentro do prazo
de 20 (vinte) anos, contado da data de vigência do
contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sabre o saldo devedor periódico do empréstimo, a
uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo
BID e composta pela taxa de juros libor trimestral para
dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem
de custo relacionada aos empréstimos do BID que ﬁnanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário
com taxa de juros baseada na libor, mais o valor líquido
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para
mitigar as ﬂutuações da libor, mais a margem (spread)
para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), calculados
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspecão e supervisão geral:
até 1% (um por cento) do valor do ﬁnanciamento, atualmente não cobrada pelo credor, podendo o BID resta-
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belecer a cobrança durante o período de desembolsos,
em consequência da revisão que efetua semestralmente
sobre os encargos ﬁnanceiros dos empréstimos que
concede, e mediante notiﬁcação ao mutuário.
§ 1° As datas de pagamento do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do garantidor, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial
do empréstimo, de ﬂutuante, baseada na libor, para
ﬁxa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos
deﬁnidos no contrato de empréstimo.
§ 3° Para o exercício das opções referidas no §
2°, e autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo
BID na sua realização.
Art. 3° É a união autorizada a conceder garantia
ao Estado de Pernambuco, na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado ao Estado de Pernambuco:
I – celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação
das receitas próprias de que trata o art. 155, e das
cotas de repartição de receitas de que tratam as arts.
157 e 159, combinados com o § 4° do art. 167, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo a Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais;
II – comprove junto ao Ministério da Fazenda a
adimplência quanto aos pagamentos e prestações de
contas de que trata a art. 10 da Resolução n° 48, de
2007, do Senado Federal.
Art. 4° A contratação referida no art. 1° é condicionada à suspensão ou cessação dos efeitos resultantes do Acórdão n° 1.347, de 2010, do Plenário do
Tribunal de Contas da União.
Art. 5° O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, aprovado.
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A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 53, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.289, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador João Tenório), que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até noventa milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, entre o Estado de
Santa Catarina e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a ﬁnanciar o Programa Santa Catarina
Rural - Microbacias 3.
Discussão do projeto, em turno único.(Pausa.)
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Srª Presidente, para discutir.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senadora Selma tem a palavra para
discutir.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Em nome dos catarinenses
e de 150 milhões de agricultores, trago agradecimentos
a esta Casa, porque este programa, o Santa Catarina
Rural, vai ajudar a que o escoamento de toda a matéria seja cada vez maior e para que Santa Catarina
possa continuar a ser um modelo na agricultura, com
o turismo agrícola e com a sustentabilidade de seus
agricultores.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Muito obrigada, Senadora Selma.
Com a palavra a Senadora Níura
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada pela palavra, Presidente Serys. Quero aqui comungar fortemente das palavras da nossa Senadora Selma Elias.
Esse projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos
Econômicos, pelo qual parabenizo o Relator na Comissão, o Presidente da Comissão, Senador Delcídio Amaral, e cumprimento especialmente o povo catarinense,
que teve este apoio de 180 milhões de dólares para a
implantação do Microbacias III. Cento e cinqüenta mil
famílias rurais, como disse a Senadora Selma Elias,
estão sendo beneﬁciadas e, certamente, o Governo
de Santa Catarina, capitaneado pelo Governador Leonel Pavan, hoje se sente honrado por ter o apoio do
Senado e da Presidência da República.
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Agradeço a todos os Senadores pelo grande
apoio na aprovação deste projeto que, sem sombra
de dúvida, Senadora Presidente, é um dos maiores
projetos sociais do Estado de Santa Catarina. É uma
evolução e um alcance social daquilo por que lutamos,
pela grande reforma agrária do País, pelo desenvolvimento sustentável e pelas famílias catarinenses.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Níura.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Só uma
correção, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Para uma correção, a Senadora Selma.
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A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – É que eu
falei em 150 milhões. São 150 mil famílias da agricultura que estão sendo beneﬁciadas com esse programa.
Santa Catarina realmente agradece e os agricultores
também.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Selma, pela sua
correção.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.(Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 54, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.290, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Valdir Raupp), que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
dezoito milhões, seiscentos e setenta e três mil
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dólares dos Estados Unidos da América, entre o
Estado do Rio de Janeiro e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Renovação e Fortalecimento
da Gestão Pública – PRÓ-GESTÃO.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko –
Bloco/PT-MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 55, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.291, de 2010, da Comissão
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Renato
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Casagrande), que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até setenta e cinco milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, destinada a ﬁnanciar parcialmente o Programa Nacional do Turismo
– PRODETUR NACIONAL – Pernambuco
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – Bloco/PT-MT) – Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko –
Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 56, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.292, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
“ad hoc”: Senador José Bezerra), que autoriza
o Estado do Rio Grande do Sul a contratar de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até sessenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, para ﬁnanciamento do Projeto de Fortalecimento da
Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do
Sul – PROFISCO-RS.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko –
Bloco/PT – MT) – Para discutir, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, vou falar
muito rápido. Mas nós queríamos agradecer a todos os
Senadores da Comissão de Economia e, naturalmente,
a este Plenário. Hoje, pela manhã, no movimento dos
três Senadores do Rio Grande, esse empréstimo de
US$60 milhões de dólares para o Rio Grande foi colocado como item extrapauta, aprovado com o Relator ad
hoc, já que o Senador Arthur Virgílio não se encontrava
presente, mas deixou seu parecer favorável.
Aprovado lá, por unanimidade, percebo que aqui
neste momento também vai ser aprovado por unanimidade. Lembro que estes três Senadores – Senador Simon, Senador Zambiasi e eu próprio – estivemos juntos
numa operação semelhante a essa quando aprovamos
aqui neste plenário o empréstimo de 1 bilhão e 200
milhões de dólares para o Rio Grande, com o apoio
de todos os Srs. Senadores e Senadoras.
É um agradecimento.
Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessrenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
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Com a palavra, para discutir, o Senador Zambiasi
e, logo após, o Senador Pedro Simon.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigada, Senadora
Serys. Apenas para me associar às palavras do Senador Paim, dizer que foi um trabalho que, mais uma
vez, contou com a bancada gaúcha, a participação do
Senador Simon, o trabalho do Senador Paim, a contribuição dos três Senadores do Rio Grande do Sul. Tivemos harmonia na relação com a Casa, com os colegas
Senadores da CAE, com o Plenário desta Casa, mas
além disso, Senador Paim, eu quero registrar o trabalho
do Secretário do Tesouro Nacional, o Secretário Arno
Augustin, junto com sua assessoria, com o Dr. Lindberg
e toda a equipe do Ministério da Fazenda, pela pessoa
do Secretário Arno Augustin. Foi um trabalho intenso,
concluído na sexta-feira à noite, Senador Simon, às 22
horas, quando o projeto foi encaminhado à Casa Civil.
Da Casa Civil, a Ministra Erenice Guerra fez todo um
movimento para que ontem à tarde aqui estivesse e,
mais uma vez, o Senador Paim e o Senador Simon, que
estavam presentes aqui – eu estava em Montevidéu,
representando o Congresso brasileiro no Parlamento
Mercosul –, mas sei do trabalho do Senador Simon e
do Senador Paim para que este projeto entrasse como
item extrapauta pela manhã, e neste momento, então,
mais uma vez, celebrar este momento tão importante
para o Rio Grande do Sul, de modernização dos trabalhos da nossa Secretaria da Fazenda.
Parabéns, Simon, parabéns, Paim.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Zambiasi.
Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Também faço questão de
registrar, embora o Senador Paim e o Senador Zambiasi já o tenham feito, o nosso contentamento pela
maneira com que esta Casa agiu na aprovação desse
projeto. Temos que agradecer também o esforço feito
pelo Governo do Estado, mas de modo especial pelo
Governo Federal, pela área da Fazenda. E temos aqui
que mostrar como é positivo e respeitar o Governo Lula,
num momento em que um projeto dessa natureza, que
favorece a um Estado adversário do atual Governo, e
que o Governo poderia, com a maior tranqüilidade, deixar, porque não precisava fazer com que esse projeto
chegasse ontem, segunda-feira, aqui, para ser votado
hoje; o Senador Jucá, poderia, com a maior tranqüilidade dizer: “Não, hoje não dá, tem que ver, tem que
analisar”. No entanto, o Senador Delcídio, por intermédio da sua assessoria, com excepcional competência,
designou o Relator – o Relator, não dando o parecer,
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apareceu o Relator substituto –, e hoje a Comissão
votou tranquilamente esse projeto.
A Mesa concordou, a Liderança concordou, a
Oposição concordou e o Governo concordou, e nós
estamos votando agora este projeto.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Simon, quero só registrar que o Senador ad hoc está
aqui ao nosso lado, José Bezerra, do Rio Grande do
Norte, que tem relações familiares com o Rio Grande
do Sul e que na próxima quinta-feira estará visitando
a Expointer.
Eu comentava com ele que, ao ser o relator ad
hoc, nada melhor que pudesse dar rapidamente o parecer para ocorrer a aprovação nesta manhã e, em sua
visita a Expointer, já levar o projeto aprovado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obrigado ao colega companheiro gaúcho do Rio Grande do
Norte.
Por isso, Sr. Presidente, é que eu acho que é muito
bonito o que aconteceu aqui. Deve-se somar ao esforço
da Governadora para que o projeto fosse aprovado – e
o esforço foi feito –, a competência e a seriedade do
Governo Federal de botar o interesse do País acima
do interesse pessoal e a imparcialidade desta Casa.
Justiça seja feita, em todos os projetos, os Parlamentares votaram a favor, independentemente do partido,
como no Rio Grande do Sul, em que nenhum dos três
Senadores pertence ao partido da Governadora e nem
por isso deixamos de votar favoravelmente.
Como lembrou o Senador Paim, há pouco tempo,
esta Casa, num esforço muito grande – era difícil, mas
o Governo Federal terminou cedendo –, conseguimos
um empréstimo de um R$1 bilhão para o atual Governo,
bilhão esse que fez com que a Governadora respirasse. Até respirasse demais, pois agora está dando um
trabalho para a gente, duro de levar. Mas nós não nos
arrependemos do projeto. Achamos que o projeto foi
justo e que ela está fazendo um bom trabalho nesse
sentido. Por isso, nós do Rio Grande do Sul ﬁcamos
muito contentes, Sr. Presidente.
O Senador Zambiasi, à revelia do Rio Grande do
Sul – um absurdo tremendo –, não vai participar da vida
pública. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu protesto,
porque acho que S. Exª não tinha esse direito.
Lá, muito tempo atrás, quando fui à Rádio Farroupilha, o homem do programa de rádio – porque tinha
só o programa dele na Rádio Farroupilha – tinha 80%
da audiência do Rio Grande do Sul. Todas as outras
rádios tinham 20%. Foi uma coisa fantástica, eu nunca
vou me esquecer. Fiquei ali das 7h30 até às 14h para
terminar de falar com ele, porque era um atrás do outro. Ele atendia a quatro telefones ao mesmo tempo,
cinco, seis pessoas ao mesmo tempo falando na rádio.
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Aí telefonava um cidadão dizendo: “Estou saindo do
hospital, eu não tenho condições, eu preciso de uma
cadeira assim, assim, assim.”
Ele respondia : “Um momentinho.”
Aí telefonava ao S. João Peter e dizia o que precisava.
E ele respondia: “Pode pegar.”
Aí ele avisava ao ouvinte: “Olha, fulano, vai a tal
lugar e pega.”
Eu ﬁquei tonto, mas S. Exª aceitou ser candidato.
Teve 350 mil em 1982 – a maior votação até hoje da
história do Rio Grande do Sul de um Deputado Estadual. E foi reeleito com mais trezentos e tantos mil; e
foi reeleito com mais trezentos e não sei quantos mil;
e foi eleito Senador da República com dois milhões.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quase
três.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quase
três milhões.
De repente vira a cara para nós e diz que não
vai ser candidato.
Ele podia, ao mesmo tempo, fazer um programa
de rádio e ser candidato. Aliás, muita gente fez isso,
muita gente fez isso. Como agora até, o cara é candidato e talvez seja eleito Governador de Minas Gerais, um
homem que, durante o tempo todo, fazia um programa
de televisão na Globo de nível internacional.
Não quer ser candidato, sob o nosso protesto.
Mas quero dizer que ele foi um grande Senador,
e ele, o Paim e eu ﬁzemos aqui uma bancada que eu
acho que, diﬁcilmente, no passado, tenha havido um
carinho e uma amizade e uma integridade tão grandes
a favor do Rio Grande do Sul como nós tivemos.
Está aqui o companheiro Paim, um grande Senador, que tem o nosso respeito, que tem a nossa admiração. Por isso hoje nós estamos felizes, felizes em
telefonar para a Governadora e dizer: “Olha, Governadora, valeu a pena. V. Exª pode não tem representante
aqui, mas o Rio Grande está acima de nós todos.”.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 57, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.293, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
“ad hoc”: Senador Francisco Dornelles), que
autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de até US$ 162,454,000.00 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta
e quatro mil dólares norte-americanos), para
ﬁnanciamento parcial do Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema
de Mosaicos da Mata Atlântica.
Em discussão o projeto em turno único.
Para discutir, com a palavra o Senador Aloízio
Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra
do Mar é mais do que um programa de sustentabilidade. Há toda uma população ali no entorno da baixada
santista, na serra, exposta a situação de risco já há
muitos anos. Existe a intenção de recuperar essas áreas, inclusive de remoção de parte dessa população em
situação de risco para outros conjuntos habitacionais.
E esses recursos vêm fortalecer essa possibilidade.
Nós tivemos, nas últimas enchentes em São Paulo, 79 mortos e dezenas de milhares de desalojados e

AGOSTO43799
2010

Quarta-feira 1º

desabrigados. Faltou prevenção, faltou resposta inclusive na emergência.
Visitei quase todas as cidades. O Governo Lula,
de forma republicana, apoiou os Prefeitos, independentemente de Partido, como no caso de São Luís do
Paraitinga, cuja Prefeita era do PSDB, ou do Prefeito
de Cunha, porque quando cheguei lá havia seis mil
desabrigados no interior que não tinham acesso à cidade, ou mesmo da situação de Guaratinguetá, cujo
Prefeito é do DEM, onde havia três mil famílias em situação de alto risco.
Nós assinamos o Programa Minha Casa, Minha
Vida, e liberamos recurso, patrulha agrícola e mais
apoio para fazer a encosta desse morro bastante sensível.
Acho que esses projetos ajudam na prevenção.
Precisamos de mais investimento e mais agilidade. O
Governo do Estado tem sido muito lento ao enfrentar
essa população em situação de risco, que poderá estar
exposta de novo nas próximas chuvas, porque houve
uma mudança no ciclo hidrológico do País – isso é
visível – provavelmente em razão do efeito estufa, e
há precipitações muito intensas. Essa população em
situação de risco precisa de um sistema de prevenção, fortalecimento da defesa civil, remoção em alguns casos críticos, como no caso da Serra do Mar,
e obras de contenção para que essas tragédias não
voltem a se repetir.
Portanto, especialmente no Município de Cubatão, a Prefeita Márcia Rosa merece todo o nosso apoio
e consideração.
Queria registrar aqui o nosso apoio a essa iniciativa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Aloizio Mercadante.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em discussão a redação ﬁnal.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 58, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 58, de 2010 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.294, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad
hoc: Senador Roberto Cavalcanti), que autoriza
o Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil com o Banco Internacional para reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 112,910,000.00
(cento e doze milhões, novecentos e dez mil
dólares norte-americanos), para ﬁnanciamento do Projeto de Modernização da Linha 11 –
Coral da CPTM.
Discussão do projeto em turno único.
Senador AloÍzio Mercadante, para discutir o projeto.
O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys, acabei de falar da situação do
transporte coletivo em São Paulo e das duas horas e
43 minutos de congestionamento, na média, que as
pessoas perdem por dia no trânsito.
Nos extremos da Cidade, na Zona Sul, conforme
a Bandeirantes noutro dia fez um programa, uma senhora perdia três horas para ir e três horas para voltar
todos os dias – seis horas no trânsito – e, depois, na
Zona Leste, mais de cinco horas de perda de tempo
por falta de investimento e de planejamento.
No caso da CPTM, é a melhor resposta que a Cidade pode dar. São 260 km de linha de trem. Podemos
dobrar a capacidade de transporte dos passageiros, se
aumentarmos a velocidade de circulação das frotas e
colocarmos mais trens em circulação. Essa Linha 11
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é uma dessas linhas da CPTM. Está prevista aqui a
aquisição de trens.
O que precisa ser feito também é o teste dinâmico antes da compra, porque os trens comprados
agora da Espanha foram colocados na linha da CPTM
e, na semana passada, foram retirados, porque eles
ﬁzeram a curva e depois não havia equilíbrio nas composições. Então, foi-se obrigado a rever a decisão
tecnicamente.
Mas deve-se fazer isso com cuidado e investir
especialmente nessa região. Como diz o próprio texto
do programa do Governo, são nove pessoas por metro
quadrado. Está aqui, na própria explicação do Governo
do Estado: são nove pessoas por metro quadrado no
horário de pico nessas composições. Uma situação
de grande desconforto e de perda de tempo, longe da
família, longe do trabalho.
Portanto, o transporte público de São Paulo é
absoluta prioridade. O Governo Lula aumentou a capacidade limite de ﬁnanciamento do Estado de São
Paulo, liberou R$4,9 bilhões de recursos do BNDES,
além de ajudar a viabilizar esses ﬁnanciamentos, como
esse da linha do Banco Mundial, que prevê a aquisição
especialmente de trens. São US$158 milhões para a
aquisição de trens.
Espero vencer as eleições, sei que terei a conﬁança da população de São Paulo para poder agilizar
esses investimentos, dar conforto de metrô nas linhas
da CPTM e, sobretudo, aumentar a velocidade da frota
para que as pessoas possam chegar mais cedo em
casa, com menos desgaste e mais conforto.
Portanto, tem todo apoio nosso esse empréstimo
para São Paulo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mercadante.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal.
Não havendo quem queira discutir...
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 44, de 2010, de autoria do Senador
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Arthur Virgílio, que altera dispositivo da Resolução
nº 43, de 2001, do Senado Federal, no intuito de
aprimorar procedimentos da instrução de operações de crédito e ﬁnanciamento de infraestrutura
para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator Senador Romero Jucá, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 4-CAE, que apresenta.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto e das emendas,
em turno único.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para
registrar a importância desse projeto, que dá condição
de Estados contratarem empréstimos rapidamente
para cumprirem o cronograma da Copa do Mundo e
dos Jogos Olímpicos.
Portanto, o nosso parecer é favorável junto com
as quatro emendas que apresentamos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Jucá.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR.) – Srª. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Romero Jucá.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Srª. Presidente, apenas para
dizer também do voto favorável do PSDB, salientando
que trata-se de empréstimos para obras de infraestrutura e, nesse caso, concordamos. Não concordaríamos se
fossem empréstimos para a construção de estádios de
futebol, porque não avalizamos a utilização de dinheiro
público na construção de estádios de futebol.
Mas, nesse caso, trata-se de obras de infraestrutura, e essa é uma obrigação dos que governam. Por
essa razão, nós concordamos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, o
Senador Alvaro Dias, há pouco, mencionou que avalia que as obras de infraestrutura não deveriam incluir
a construção de estádios. E não é esse o propósito
desse projeto.
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Mas eu gostaria aqui de saudar a disposição
daqueles que, em São Paulo, têm a determinação de
garantir que haja a construção de um estádio, ou a
viabilização de um estádio, para realização da Copa
do Mundo de 2014 e, sobretudo, para que São Paulo possa ser a sede, por exemplo, da abertura desse
evento, como estava previsto anteriormente, inclusive
pelo documento assinado pelos Presidentes da CBF,
da Federação Paulista de Futebol, Presidente do São
Paulo Futebol Clube, o Governador Alberto Goldman,
do Prefeito Gilberto Kassab.
Gostaria também de ressaltar, ao mesmo tempo em que parabenizo o Sport Club Corinthians, que,
amanhã, fará cem anos de idade; o Palmeiras, que,
na semana passada aniversariou, nasceu em 1914; e
todos os clubes; eu mesmo sou torcedor do Santos,
nascido em 1912; a importância de haver a determinação por parte do Governo do Estado de São Paulo,
da Prefeitura Municipal de São Paulo, de realmente
realizar a Copa de 2014 em São Paulo.
Surgiu, nesses dias, notícia de que o Sport Club
Corinthians irá realizar, em cooperação com a Odebrecht, o seu estádio, que parece ser muito interessante,
muito bonito, em Itaquera, e que viabilizará a realização da Copa de 2014 em São Paulo. Seja lá qual o
clube, mas o importante é que todos nós, amantes do
futebol, possamos ter em São Paulo a realização da
Copa de 2014.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Encerrada a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 4 da
CAE.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal.
Encerrada a discussão, em votação.
Não havendo quem se oponha, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu vou precisar sair para
uma rápida audiência e eu preciso dar um parecer ao
PL nº 220, que faz parte do acordo também.
Eu gostaria que pudesse colocar em votação o
PL agora para eu dar o parecer rapidamente e, depois,
eu retornaria para o restante das votações, mas, para
que não passe, não chegue o momento e eu não esteja presente, eu gostaria de...
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Só um instante, Senador Romero Jucá.
Eu gostaria de anunciar aqui a presença da Associação Nacional de ex-Soldados da Aeronáutica,
Anese. Estão aqui pelo PL nº 399/10, que ainda se
encontra lá, na Câmara.
Sejam bem-vindos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 220, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 2009 (nº
1.033/2003, na Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que altera o art.
193 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, a ﬁm de redeﬁnir os
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critérios para caracterização das atividades
ou operações perigosas.
Pareceres sob nºs 2.153, de 2009; e
108, de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Paulo Paim, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs
1 e 2-Plen), pela rejeição das emendas.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá
para proferir parecer sobre o Projeto e as emendas
de plenário em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos, nos termos do Requerimento nº 143, de
2010, aprovado na sessão do dia 23 de março.
Senador Romero Jucá com a palavra.
PARECER Nº 1.314, DE 2010-PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, este Projeto nº 220, nº 1.033,
na Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin,
procura legislar e regulamentar a questão do risco de
vida dos vigilantes, da ação perigosa.
O nosso parecer é favorável, nós votamos a favor da concessão do benefício do risco de vida, que é
fundamental para todos os vigilantes do Brasil.
Estou dando parecer favorável também à emenda para que o projeto possa ser votado rapidamente.
Nós ﬁzemos um acordo de liderança e estamos votando hoje favoravelmente aos vigilantes de todo o
Brasil. Portanto, o meu parecer é favorável juntamente com a emenda que tem parecer também favorável,
Srª Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O parecer é favorável ao projeto com
a Emenda nº 3 da CAE que apresenta e pela rejeição
das Emendas nºs 1 e 2 de plenário.
Em discussão.
Para discutir, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
manifestar a posição do nosso partido, favorável, e dizer que acontecem algumas coisas estranhas, porque,
no meu Estado, há algum tempo, publicou-se, até em
jornal de sindicato distribuído, que nós éramos contrários a essa proposta, exatamente porque procuramos
trabalhar no sentido de aprimorar o projeto. E hoje estamos aqui para dizer que estamos concordando com
o projeto e votando favoravelmente. Portanto, sem nenhuma razão para esse tipo de procedimento.
Portanto, as pessoas que procuram, muitas vezes, distorcer o comportamento que se adota aqui
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com o objetivo de aprimorar determinados projetos
precisam entender que, muitas vezes, é necessário
retardar um pouco para votar de forma correta e em
benefício de todos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Encerrada a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, de pareceres pela rejeição da CAS e da CAE.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Votação da Emenda nº 3, da CAE
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:

COMISSÃO DIRETORA
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Comunico a presença, neste plenário, do
Governador de Santa Catarina, Leonel Pavan.
Governador Leonel Pavan, comunico sua presença aqui. Agradeço a sua presença neste plenário, Governador Leonel Pavan, Governador de Santa
Catarina.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 926, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 926, de 2009 (nº
2.379/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado sobre Extradição
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname, celebrado em Paramaribo, em 21 de
dezembro de 2004.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional:
PARECER No 1.316, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo no 926, de 2009 (PDC no 2.379, de
2006, na origem), da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados, que aprova o Texto do Tratado sobre extradição entre o governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Suriname, celebrado em Paramaribo, em 21 de dezembro de 2004.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
Esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional examina o Projeto de Decreto Legislativo
(SF) no 926, de 2009 (PDC no 2.379, de 2006, na origem), que aprova o texto do Tratado sobre Extradição
entre o governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Suriname, celebrado em
Paramaribo, em 21 de dezembro de 2004.
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Em atenção ao disposto no inciso I do art. 49
da Constituição Federal, que estabelece a atribuição
exclusiva do Congresso Nacional para aprovar atos
internacionais, o Presidente da República enviou às
casas legislativas a Mensagem no 20, de 12 de janeiro
de 2006, solicitando a apreciação do aludido acordo.
Na Câmara dos Deputados, a Mensagem foi
aprovada em 22 de novembro de 2006, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo formulado e aprovado por sua Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, tendo tramitado ainda na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, por força do art.
54 do Regimento Interno daquela Casa.
O Acordo se faz acompanhar de Exposição de
Motivos do Ministro das Relações Exteriores, da qual
cabe destacar:
Trata-se de importante instrumento de cooperação jurídica entre o Brasil e o Suriname, que permite
tornar mais eﬁcaz o combate ao crime e, em especial,
ao crime organizado internacional. Permitirá ele a agilização da cooperação jurídica entre os dois Estados
signatários, que, no que se refere à extradição, é ainda
realizada com base na reciprocidade. Se bem mantenha
a vida diplomática para a tramitação de pedidos dessa
natureza, o tratado permite que os pedidos de prisão
preventiva para ﬁns de extradição sejam encaminhados
por intermédio da Organização Internacional de Polícia
Criminal, INTERPOL, e posteriormente, transmitidos
por via diplomática. O recurso ao canal Interpol confere
rapidez, em benefício do combate ao crime.
II – Análise
Trata-se de ato internacional que visa o aperfeiçoamento das relações política e jurídicas entre Brasil e
Suriname, promovendo a densiﬁcação da cooperação
jurídica entre os países vizinhos. O acordo examinado
tem particular importância, haja vista a possibilidade
de contribuir para o combate a criminalidade internacional, prevenindo a impunidade em prol da maior segurança regional.
É importante ainda observar que a vulnerabilidade
das fronteiras brasileiras, quer pela dimensão, quer pela
precariedade da presença do Estado, permite a profusão
de práticas delitivas internacionais, como o contrabando,
o tráﬁco de drogas ilícitas e, com particular lesividade, o
comércio ilegal de armas e de munições. Embora o acordo
seja apenas destinado à facilitação da extradição, trata-se
a toda evidência de passo importante para o incremento
da cooperação policial e jurídica, que poderá combater
e coibir a criminalidade transfronteiriça.
Composto de 27 artigos e de preâmbulo, o acordo
comporta as regras de natureza padrão para a cooperação internacional na área extradicional, fundado na
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reciprocidade e no reconhecimento de direitos iguais
entre os países signatários, a utilizar a Organização
Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), como
interlocutora e promotora das comunicações.
De todo conveniente e oportuno aos interesses
nacionais, mormente pelo aumento veriﬁcado nos últimos tempos de população brasileira no Suriname, que
poderia tornar-se de de criminosos e de foragidos da
justiça de nosso país. O acordo contribui, ademais,
para maior aproximação entre o Brasil e seu vizinho
setentrional. Vale, por derradeiro, registrar que o Minis-
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tério da Justiça participou das negociações, por meio
de suas instâncias especializadas em cooperação jurídica interestatal.
III – Voto
Em face do exposto, sendo ainda constitucional,
legal, regimental e versado em boa técnica legislativa, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 926, de 2009.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2010.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Ninguém se opõe.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETIO LEGISLATIVO
Nº 926, DE 2009
(nº 2.379/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado sobre Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Suriname, celebrado em Paramaribo, em
21 de dezembro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado sobre
Extradição entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Suriname, celebrado em Paramaribo, em 21 de dezembro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resul-
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tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicada no DSF, de
26-11-2009.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2010
(nº 1.740/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Resolução MEPC.
165(56), adotada em 13 de julho de 2007,
com Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao Protocolo Relativo à Intervenção em
Alto-Mar em Casos de Poluição por outras
Substâncias que não Óleo.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 1.317, DE 2010
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéira aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2010
(Nº 1.740/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Resolução MEPC.
165(56), adotada em 13 de julho de 2007,
com Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao Protocolo Relativo à Intervenção em
Alto-Mar em Casos de Poluição por outras
substâncias que não óleo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Resolução MPEC.
165 (56), adotada em 13 de julho de 2007, com Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao Protocolo Relativo à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Poluição
por outras substâncias que não óleo.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Resolução, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto da Resolução encontra-se publicada no DSF,
de 3-3-2010

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2010
(nº 1.928/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Togolesa sobre
o Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo
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e Técnico, celebrado em Lomé, em 17 de
março de 2009.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
PARECER N° 1.318, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n° 32, de 2010 (PDC n°
1.928/2009, na Câmara dos Deputados), de
autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Togolesa
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Lomé, em 17
de março de 2009.
Relator: Senador Romero Jucá
Relator ad hoc: Senador Régis Fichtner
I -– Relatório
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 32, de 2010, encaminhada
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional por meio
da Mensagem n° 344, de 20 de maio de 2009, com
fundamento no disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VII, da Constituição. A referida Mensagem submete à consideração desta Casa o
Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Togolesa sobre o Exercício de Atividade Remunerada
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado
em Lomé, em 17 de março de 2009.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, autora do Projeto de Decreto Legislativo que
o aprova, tendo passado ainda pelo crivo das Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. prov o
pelo Plenário em 11 de fevereiro de 2010, foi o projeto
cuida hviado ao exame desta Casa.
No Senado Federal a matéria seguiu para a
ecimﬁsh-o- de Relaciies Exteriores e Defesa Nacional em 3 de marco de 2010, vindo a este Relator no
dia 25 de marco subseqtiente, apps cumprimento
do prazo regimental, durante o qual nfto recebeu
emendas.
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II – Análise
O ato internacional em tela visa a permitir que os
dependentes do pessoal diplomatic°, consular, militar,
administrative e técnico das missões diplomáticas ou
repartições consulares da Republica Federativa do Brasil em Togo e da Republica Togolesa no Brasil possam
exercer atividades remuneradas no Estado acreditado,
nas mesmas condições dos nacionais do referido Estado, uma vez obtida a respectiva autorização e corn
base no principio da reciprocidade.
Segundo o Acordo, sack considerados membros
dependentes o conjuge ou companheiro permanente,
os ﬁlhos solteiros menores de 21 anos, os ﬁlhos solteiros menores de 25 anos que estejam estudando em
universidade ou centre de ensino superior reconhecido por cada Estado e ﬁlhos solteiros corn deﬁciências
físicas ou mentais.
A autorização deverá ser solicitada em nome do
membro da família do funcionário da missão diplomática ou representação consular do Estado acreditante
junto ao Ministério das Relações Exteriores do Estado
acreditado. A autorização será válida somente durante
o período da missão do funcionário do Estado acreditante junto ao Estado acreditado. A Embaixada deverá
informar o Cerimonial respectivo o término da atividade
remunerada exercida pelos dependentes, bem como
submeter novo pedido na hipótese de o dependente
decidir aceitar qualquer nova atividade remunerada.
O instrumento internacional em pauta dispõe também sobre o regime de imunidades a vigorar para os
dependentes, mesmo para aqueles que desfrutem de
imunidades de acordo corn as Convenções de Viena
sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares, especiﬁcando que não gozarão de imunidade civil
e nem administrativa no que diz respeito às atividades
relacionadas diretamente corn seu emprego.
Para os dependentes que, em conformidade com
a mencionada Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas ou outro ato de direito internacional aplicável, gozem de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado, ﬁca acordado que tal dependente não
gozará de imunidade de jurisdição civil e administrativa
no Estado acreditado em ações contra ele iniciadas
por atos diretamente relacionados com o desempenho
da referida atividade remunerada.
Fica acordado também que, no caso de delito
criminal no decurso do exercício da atividade remunerada, o Estado acreditante deve considerar seriamente
pedido do Estado acreditado no sentido de renunciar à
imunidade do membro da família que goze de imunidade
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penal no Estado acreditado. Caso não haja a renúncia
da imunidade e, na percepção do Estado acreditado,
o caso seja considerado grave, este poderá solicitar a
retirada do país do dependente em questão.
O Acordo sujeita os dependentes que exerçam
atividade remunerada no Estado acreditado à legislação tributária aplicável naquele Estado, decorrentes
da referida atividade.
O Acordo não implica o reconhecimento automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior e, no caso
de proﬁssões que requeiram qualiﬁcações especiais, o
dependente deverá atender às mesmas que deve atender o nacional da Parte acreditada. Ademais, o Acordo
não confere ao dependente o direito a emprego que,
de acordo com a legislação da Parte acreditada, somente possa ser ocupado por nacional desse Estado,
ou que afete a segurança nacional.
A autorização não concederá ao dependente o
direito de continuar no exercício da atividade remunerada ou de residir no território da Parte acreditada,
uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a
pessoa é dependente.
O ato internacional em apreço permite o acesso
ao trabalho aos familiares dos agentes diplomáticos,
consulares que se encontrem em missão oﬁcial na
República Togolesa que, de outra maneira, ver-se-iam
obrigados a interromper sua carreira proﬁssional.
Segundo esclarece a Exposição de Motivos do
Ministério das Relações Exteriores, reﬂete a tendência
atual de estender aos dependentes dos agentes das
missões diplomáticas a oportunidade de trabalhar no
exterior, permitindo-lhes o enriquecimento de sua experiência proﬁssional.
Ainda segundo o informe ministerial, proporcionar espaço proﬁssional próprio para dependentes de
membros do serviço exterior, que lhes possibilite o
exercício de atividades outras que a mera função de
acompanhamento de funcionário para outro ? prática
generalizada na vida internacional, e o Brasil já tem
acordos semelhantes corn mais de trinta países.
III – Voto
Por todo o exposto, e inexistindo qualquer inconstitucionalidade, juridicidade ou vício de tacnica legislativa, o voto é favorável a aprovacdo do Projeto de
Decreto Legislativo nº 32, de 2010.
Sala da Comissão, em 31 de agosto de 2010.
– Senador Eduardo Azeredo, Presidente – Senador
Romero Jucá, Relator – Senador Régis Fichtner,
Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente
da República:
VII – manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Discussão em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 32, DE 2010
o
(n 1.928/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Togolesa sobre o
exercício de atividade remunerada por parte de dependentes do pessoal diplomático,
consular, militar, administrativo e técnico,
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celebrado em Lomé, em 17 de março de
2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Togolesa sobre o exercício de atividade
remunerada por parte de dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico,
celebrado em Lomé, em 17 de março de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF, de
3-3-2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 2010
(nº 1.925/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção sobre o
Acesso Internacional à Justiça, assinado
em Haia, em 25 de outubro de 1980.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto, em turno único
(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 35, DE 2010
o
(n 1.925/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sobre o
Acesso Internacional à Justiça, assinada na
Haia, em 25 de outubro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto da Convenção sobre
o Acesso Internacional à Justiça, assinada na Haia, em
25 de outubro de 1980, com a reserva prevista na alínea
a do segundo parágrafo do artigo 28, relativa ao segundo parágrafo do artigo 7o do texto convencional.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2o A reserva referida no artigo anterior poderá constituir-se mediante a apresentação de declaração, à autoridade depositária da Convenção, em
conformidade com o disposto nos artigos 24 e 29 do
texto convencional, no sentido de que os formulários e
documentos a serem encaminhados para autoridades
brasileiras deverão ser acompanhados de tradução
para o português.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto da Convenção encontra-se publicada no DSF,
de 18-3-2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 36, de 2010 (nº 1.927/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia sobre Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 12 de março de 2009.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

AGOSTO 2010
43840

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RELATOR ad hoc : Senador Renato Casagrande

203

Setembro de 2010

204

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO43841
2010

Quarta-feira 1º

AGOSTO 2010
43842

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Setembro de 2010

206

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto em turno único
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 36, DE 2010
(no 1.927/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bolívia sobre
Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 12 de
março de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia sobre Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 12 de março de 2009.
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Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ﬁcam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
18-3-2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 127, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 127, de 2010 (nº
2.015/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Arábia Saudita, assinado em Riade, em 16
de maio de 2009.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) –Discussão do projeto em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 127, DE 2010
o
(n 2.015/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
da Arábia Saudita, assinado em Riade, em
16 de maio de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arábia Saudita,
assinado em Riade, em 16 de maio de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitas à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
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tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
30-3-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 206, de 2010 (nº
2.230/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Internacional
para a Proteção de Todas as Pessoas Contra
o Desaparecimento Forçado, assinada em
Paris, em 6 de fevereiro de 2007.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

RELATOR ad hoc: Senador Augusto Botelho

212

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO43849
2010

Quarta-feira 1º

AGOSTO 2010
43850

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Setembro de 2010

214

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO43851
2010

Quarta-feira 1º

AGOSTO 2010
43852

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Setembro de 2010

216

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO43853
2010

Quarta-feira 1º

AGOSTO 2010
43854

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) –Discussão do projeto em turno único.
(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 206, DE 2010
o
(n 2.230/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Internacional para a proteção de todas as pessoas
contra o desaparecimento forçado, assinada
em Paris, em 6 de fevereiro de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1o Fica aprovado o texto da Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra
o desaparecimento forçado, assinada em Paris, em 6
de fevereiro de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer
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ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto da Convenção encontra-se publicado no DSF,
de 9-4-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 207, de 2010 (nº
1.674/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul Relativo à
Assistência Mútua entre suas Administrações Aduaneiras, celebrado na Cidade do
Cabo, em 11 de maio de 2008.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

RELATOR ad hoc: Senador Eduardo Suplicy
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 207, DE 2010
o
(n 1.674/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da África do Sul
relativo à assistência mútua entre suas
Administrações Aduaneiras, celebrado na
Cidade do Cabo, em 11 de maio de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da África do Sul relativo à assistência mútua entre suas Administrações Aduaneiras, celebrado
na cidade do Cabo, em 11 de maio de 2008.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
9-4-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 208, de 2010 (nº
2.130/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Grande Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia na Área de Saúde Animal, assinado em
Brasília, em 19 de fevereiro de 2009.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

RELATOR ad hoc: Senador Renato Casagrande
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2010
(Nº 2.130/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Grande Jamairia Árabe Popular Socialista
da Líbia na Área de Saúde Animal, assinado
em Brasília, em 19 de fevereiro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Grande Jamairia
Árabe Popular Socialista da Líbia na Área de Saúde Animal,
assinado em Brasília, em 19 de fevereiro de 2009.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF,
9-4-2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 321, de 2010 (nº
1.659/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Econômica e Comercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Hachemita da Jordânia, celebrado
em Brasília, em 23 de outubro de 2008.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2010
º
(n 1.659/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Hachemita da Jordânia, celebrado
em Brasília, em 23 de outubro de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Hachemita da Jordânia, celebrado em Brasília, em 23
de outubro de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
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ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF, de
1º-5-2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 322, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 322, de 2010 (nº
1.969/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Emenda ao Artigo 1º da
Convenção sobre Proibições ou Restrições
ao Emprego de Certas Armas Convencionais que Podem ser Consideradas como
Excessivamente Lesivas ou Geradoras de
Efeitos Indiscriminados, adotada em 21 de
dezembro de 2001, e do seu Protocolo sobre
Restos Explosivos de Guerra - Protocolo V,
adotado em 28 de novembro de 2003.
Parecer favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 322, DE 2010
o
(n 1.969/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Emenda ao Artigo 1o
da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que podem ser consideradas como
excessivamente lesivas ou geradoras de
efeitos indiscriminados, adotada em 21 de
dezembro de 2001, e do seu Protocolo sobre
restos explosivos de guerra – Protocolo V,
adotado em 28 de novembro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto da Emenda ao Artigo 1o da Convenção sobre Proibições ou Restrições
ao Emprego de Certas Armas Convencionais que podem ser consideradas como excessivamente lesivas
ou geradoras de efeitos indiscriminados, adotada em
21 de dezembro de 2001, e do seu Protocolo sobre
restos explosivos de guerra – Protocolo V, adotado em
28 de novembro de 2003.
Parágrafo único. Ficam, sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Emenda e de seu Protocolo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
Patrimônio Nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto da Emenda encontra-se publicada no DSF,
de 1º-5-2010.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço a palavra só um
instante, apenas para fazer referência a dois créditos
que foram aprovados para o meu Estado de Pernambuco. Eu queria dizer que eles tratam de matérias que
são importantes para o Estado e quero agradecer, em
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nome dos pernambucanos, de todos, o fato de termos
feita essa votação no dia de hoje, com absoluta rapidez, na certeza de que votamos de maneira correta
créditos que são necessários, urgentes, explicados e
absolutamente pertinentes.
Então, eu queria parabenizar Pernambuco e, de
maneira especial, a Srª Presidente pela aprovação desses créditos no dia de hoje em prazo tão exíguo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Muito obrigada, Senador Sérgio Guerra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Minha eterna querida
Senadora Serys Slhessarenko, que certamente será
em 2011 uma Deputada Federal atuante e que voltará a esta Casa, sem dúvida alguma, porque essa é a
vontade do povo do seu Estado, que, como nós, não
entende as razões pelas quais... Quem sabe a eternidade um dia as explicará, mas, como eu já vi de tudo
– só falta ver chover para cima, mas o resto de tudo
eu já vi –, quero me referir a V. Exª. Embora tendo
sido violentamente tirado um direito seu, V. Exª ainda
é capaz de sorrir, e eu tenho certeza de que prestará
um grande serviço ao Brasil, no Congresso Nacional,
na Câmara dos Deputados, pela vontade popular do
povo do seu Estado.
É só para fazer um registro, minha Presidente,
de que eu estive na Feira Internacional do Mármore e
Granito, ocorrida na quinta-feira passada, em Cachoeiro de Itapemirim, a capital secreta do mundo, onde
eu tive o privilégio de começar a minha vida pública,
na Câmara de Vereadores, na terra de Rubem Braga
e de Roberto Carlos. Uma terra aculturada, de tantos
talentos e que atrai estrangeiros do mundo inteiro, porque, em Cachoeiro de Itapemirim, capital do mármore
e do granito, a tecnologia hoje desenvolvida, artesanal naqueles dias, começou com homens e mulheres
abnegados na exploração de rochas ornamentais naquele Município.
Quero me congratular com o Sindirochas, o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, e com
os empresários, que enfrentaram a crise que se abateu sobre o mundo, mas que conseguiram manter os
empregos, manter as pessoas trabalhando, e que
ﬁzeram agora uma feira muito bonita, signiﬁcativa,
atraindo recursos e divisas para o Espírito Santo e
para o Brasil.
Por isso, parabenizo os empresários do setor de
rochas ornamentais do meu Estado, parabenizo os
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organizadores da Feira e meu querido Cachoeiro de
Itapemirim, meu querido sul do Estado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 324, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 324, de 2010 (nº
2.303/2009, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República
Federativa do Brasil, o Governo da República da Índia e o Governo da República da
África do Sul sobre Facilitação Comercial
para Padronizações, Regulações Técnicas e
Avaliação de Conformidade, concluído em
Nova Delhi, em 15 de outubro de 2008.
O parecer é favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

RELATOR ad hoc: Senador Régis Fichtner
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 324, DE 2010
o
(n 2.303/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República
Federativa do Brasil, o Governo da República da Índia e o Governo da República da
África do Sul sobre Facilitação Comercial
para Padronizações, Regulações Técnicas e
Avaliação de Conformidade, concluído em
Nova Delhi, em 15 de outubro de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da República da Índia e o Governo da República da África do Sul sobre Facilitação
Comercial para Padronizações, Regulações Técnicas e
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Avaliação de Conformidade, concluído em Nova Delhi,
em 15 de outubro de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Memorando, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Memorando encontra-se publicada no DSF,
de 1º-5-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 327, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 327, de 2010 (nº
1.676/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia sobre Facilitação para o Ingresso e Trânsito de seus
Nacionais em seus Territórios, assinado em
Brasília, em 21 de agosto de 2007.
O parecer é favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 327, DE 2010
(No 1.676/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Colômbia sobre Facilitação para o Ingresso e Trânsito
de seus Nacionais em seus Territórios,
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assinado em Brasília, em 21 de agosto
de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Colômbia sobre Facilitação para o Ingresso e Trânsito de seus Nacionais
em seus Territórios, assinado em Brasília, em 21 de
agosto de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
6-5-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 411, de 2010 (nº
2.132/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Botsuana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Dependentes
de Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 5 de maio de 2009.
O parecer é favorável.
É o seguinte o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 411, DE 2010
o
(n 2.132/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo por troca de
notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Botsuana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de dependentes
de pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 5 de maio de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo por Troca
de Notas, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Botsuana sobre o
Exercício de Atividade Remunerada por parte de dependentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 5
de maio de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao Patrimônio Nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
1º-6-2010.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 89, de 2006 (nº 5.630/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que revoga o DecretoLei nº 7.270, de 25 de janeiro de 1945, e o
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Decreto-Lei nº 7.776, de 25 de julho de 1945
(revoga decretos-leis que regulam os casos
de invalidez e de incapacidade física para as
Forças Armadas; e dispõe sobre organização
de comissão criada para esse ﬁm)
Parecer favorável, sob nº 1.060, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
A Presidência defere o Requerimento nº 788,
de 2010, de minha autoria.
É o seguinte o requerimento deferido:
REQUERIMENTO Nº 788, DE 2010
Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Requerimento nº 507/2007, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2010. –
Serys.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT
– MT) – Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
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 a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 89, DE 2006
o
(n 5.630/2005, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Revoga-se o Decreto-Lei no 7.270, de
25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei no
7.776, de 25 de julho de 1945.
Art. 1º ﬁcan revogados o Decreto-Lei nº 7.270,
de 25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776, de
25 de julho de 1945.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Requerimento
nº 557, de 2010, do Senador Marconi Perillo e outras
Srªs e Srs. Senadores, solicitando que o tempo dos oradores do Período do Expediente do dia 9 de setembro
seja destinado a comemorar os 45 anos da criação da
proﬁssão do Administrador.
Em votação o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 134, de 2010 (nº 3.956/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS destinados
ao Ministério da Fazenda.
Parecer favorável, sob nº 1.070, de 2010,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora “ad hoc”: Senadora Ideli Salvatti.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 134, DE 2010
(no 3.956/2008, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a criação de cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao
Ministério da Fazenda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Âmbito do Poder Executivo Federal, os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
destinados ao Ministério da Fazenda:
I – 8 (oito) DAS-5;
II – 7 (sete) DAS-4;
III – 3 (três) DAS-3;
IV – 3 (três) DAS-2; e
V – 3 (três) DAS -1.
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Art. 2o O Poder Executivo disporá sobre a alocação dos cargos em comissão criados por esta Lei na
estrutura regimental do Ministério da Fazenda.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em votação o Requerimento nº 784, de
2010, do Senador Eduardo Suplicy, lido anteriormente,
solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da
Casa no período de 2 a 5 de setembro, do corrente
ano, a ﬁm de participar, como representante do Senado
Federal, da reunião dos Presidentes dos Parlamentos,
no dia 20, na cidade Ottawa, Canadá.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Eduardo Suplicy.
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 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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, 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
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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 nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
7
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.
8
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.
9
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
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Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
10
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.
11
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.
12
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.
13
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
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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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
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dida 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.
16
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.
17
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.
18
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.
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19
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.
20
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.
21
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.
22
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),
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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.
23
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.
24
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.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e compo-
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nentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 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.
26
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).
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
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28
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.
29
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.
30
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.
31
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
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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.
32
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.
33
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.
34
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
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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.
35
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.
36
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.
37
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
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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.
38
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.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 226, DE 2006
(Tramitando 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.
40
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.
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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.
41
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.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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43
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
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de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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49
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
51
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
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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52
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.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
54
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.
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55
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.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
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.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 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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58
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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
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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.
60
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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61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008–Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
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zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 249, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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64
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.
65
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.
66
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,
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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.
67
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.
68
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.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
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Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Volta-se à lista dos oradores.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Alvaro
Dias. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Pedro Simon, pela
inscrição.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, nós também lamentamos não termos V.
Exª aqui no ano que vem. Isto é algo não racional na
política: uma pessoa da sua atividade, da sua competência, da sua integridade, tendo a maioria do povo, a
maioria do partido, mas acordos de cúpula impedirem
que V. Exª continue.
Nós vamos perder muito, mas tenho certeza de
que a Câmara vai ganhar muito, porque V. Exª, com a
sua experiência, com a sua capacidade, será um reforço muito grande na Câmara dos Deputados. Aqui
ﬁcará um vazio, mas na Câmara teremos uma grande
Deputada.
Dois temas me trazem a esta tribuna. Um é o
Ficha Limpa. Tão importante nesta hora é o debate
sobre essa matéria.
Eu era um pessimista. Em toda campanha pela
ética, pela moralização da política, eu sempre disse:
“Não esperem nada do Congresso, menos do Governo Federal e menos ainda do Judiciário. De lá não virá
nada. Tem que vir do povo, da sociedade organizada.
Organizando-se, movimentando-se, a sociedade consegue; ela consegue”. Repeti isso em palestras pelo
Brasil inteiro.
Organizações como a OAB e a CNBB e outras
entidades ﬁzeram uma mobilização impressionante e
criaram um movimento. Entregaram na Câmara 1,4
milhão de assinaturas e depois, durante o andamento
do processo, mais 2 milhões de assinaturas.
A convicção era de que ele não passaria. Aqui,
no Senado, a convicção era absoluta de que não passaria. O mesmo na Câmara dos Deputados.
Passou. Aprovamos. É claro que não é o ideal.
Claro que falta muita coisa para chegar lá. Mas é um
bom começo. É um grande começo esse a que estamos assistindo. Falta reforma política, falta reforma
partidária – essa anarquia que são os partidos políticos
hoje. É ridículo ver os programas de televisão, o pulapula, o mexe-mexe, um partido está aqui, está lá, de
canto a canto, cada um com uma ideia completamente
diferente da outra, sem nenhum conteúdo, nenhuma
ideologia, sem nada.
A reforma partidária é necessária. Claro que é
absolutamente necessário que a campanha política
seja feita apenas com o dinheiro público. Financiamento público de campanha é necessário. As fortunas, e a
imprensa publica os bilhões gastos por um mandato
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de Deputado Estadual ou Federal ou Governador, sei
lá o quê! Claro que isso tem que mudar!
Claro que tem de mudar a Lei da Fidelidade
Partidária. Já se está noticiando. Terminada a eleição
agora, entre a eleição de 13 de outubro e a posse
em 1º de janeiro, vai-se abrir um prazo de pula-pula.
O Congresso que vai assumir não tem nada que ver
com o Congresso que for eleito, porque entre a eleição e a posse vai ser uma mudança generalizada, vai
para lá, vem para cá, faz isso e faz aquilo. Isso não
pode acontecer.
Há muito o que mudar. Mas já é um início. Já é
um grande início. A OAB, a CNBB e outras entidades
ﬁzeram um belo trabalho.
Aprovamos a lei. A Câmara surpreendentemente
aprovou a lei. Senado e Câmara aprovaram a lei por
unanimidade.
Aí veio o debate. O que vai acontecer? Para onde
é que nós vamos? A primeira dúvida era com relação
à interpretação. Vale para essa eleição ou é só para a
próxima? E aí a interpretação na imprensa, nos partidos políticos, etc. e tal, é: “Não, nessa eleição não
pode; só na eleição do ano que vem”.
Veio a decisão do tribunal: Vale nessa eleição.
Vale nessa eleição!
Veio a segunda pergunta: Mas ela pode retroagir?
Senador que se licenciou para não ser cassado pode
ser candidato? A lei diz que não pode.
Mas pode retroagir para um caso passado? O
que o Tribunal decidiu? Não é retroagir, não está retroagindo; está apenas estipulando uma cláusula para
que o cidadão possa ser candidato. Decisão do Tribunal. Duas grandes decisões.
Hoje já há uma tese muito importante, provavelmente, no Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de um
candidato a Governador que renunciou a mandato
de Senador para não ser cassado. Pela Lei da Ficha
Limpa, não pode ser candidato. Neste momento, o
Tribunal Superior Eleitoral deve estar reunido para
decidir essa matéria. E, decidindo essa matéria, decidirá muitas matérias iguais a essa, porque há muitos
casos semelhantes a esse que serão decididos. A sociedade brasileira está olhando para o Tribunal Superior Eleitoral. É uma decisão muito importante, muito,
muito importante.
A Constituição Brasileira, em seu art. 14, § 9º,
determina que, a ﬁm de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
deve ser considerada a vida pregressa do candidato.
Isso é o que está na Constituição, e o que vale é a
Constituição.
Estamos olhando para o Tribunal Superior Eleitoral, e temos a convicção de que o Tribunal Superior
Eleitoral vai decidir que não pode ser candidato. Decidindo o caso de hoje, estará decidindo muitos outros
casos.
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Não é simpática a minha posição, não me faz
bem estar aqui na tribuna, neste momento, e falar sobre uma matéria como esta.
O espírito de corpo que a gente tem, e ele é absolutamente compreensível, faz com que a gente se
sinta tímido e às vezes até preocupado e numa situação de falta de sensibilidade em vir aqui e cobrar o que
deve ser feito. Mas a verdade é que nós precisamos
começar. E começamos com a Lei da Ficha Limpa. Um
início inesperado, mas aconteceu. O Congresso teve
coragem. O Congresso teve coragem! Não foram militares, não foi a imprensa, não foi o Poder Executivo,
não foram os partidos. Foi a sociedade, foi a OAB, foi
a CNBB, foram os jovens, os jovens que, mais uma
vez, foram para a rua e conseguiram. Assim como os
jovens foram para a rua e conseguiram derrubar uma
ditadura sem um tiro, foram para a rua iniciar essa caminhada pela ética e pela moral.
Nós ﬁzemos a nossa parte. A bola está lá no
Tribunal Superior Eleitoral. É muito importante essa
decisão, porque, se essa decisão for tomada como
se espera, hoje estaremos dando um segundo passo. Lembram-se que eu disse que nós tínhamos dado
um passo inicial na campanha para mudar Brasília e
a história do Brasil quando votamos a lei?
Hoje, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
estaremos dando o segundo passo. Quer dizer que a
lei é para valer, não é de mentirinha, não é dessas leis
que estão aí para não valer nunca. Está, existe, mas
não se cumpre. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral vai
falar. O Brasil olha para ele. E têm alguns que dizem:
“É, mas se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que não
pode ser candidato, vai ser recurso ao Supremo, e o
Supremo vai mudar”. A caminhada tem cada passo no
seu devido momento. Agora, é hora do Tribunal Superior
Eleitoral, com todo o respeito, o setor mais importante,
mais identiﬁcado com a realidade eleitoral deste País.
Ele é que vai falar. Eu duvido, eu duvido que, se o Tribunal Superior Eleitoral, decidindo hoje que o que nós
votamos, o projeto ﬁcha limpa, a lei ﬁcha limpa é para
valer, o Supremo Tribunal Federal volte atrás e ﬁque
sob a responsabilidade dele, Supremo, a culpa por não
termos avançado na luta pela ética e pela moral.
Pois não, Senador.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Paulo Paim, Senador Pedro Simon – desculpe-me, são gaúchos, eu me confundi –, na verdade, V.
Exª traz na tarde-noite de hoje, com extrema sensibilidade, com extrema competência, toda a trajetória do
projeto, da Lei Ficha Limpa. V. Exª foi de uma clareza,
didático, V. Exª está falando para o Brasil, V. Exª está
falando para milhões de brasileiros, por intermédio da
TV Senado. V. Exª não está falando somente para nós
Senadores aqui presentes. E eu me acosto ao que V.
Exª falou no sentido dos nossos graus de preocupação. Nós tínhamos, inicialmente, a preocupação de
saber se aquela lei seria aprovada; depois, tivemos a
sua aprovação na Câmara, e aprovação por unanimi-
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dade aqui no Senado. Então, V. Exª, em determinado
momento, disse que havia uma certa preocupação no
sentido de espírito de corpo, mas eu tenho certeza de
que V. Exª, nesse sentido, pode se despreocupar porque
V. Exª tem o álibi da unanimidade. Se Parlamentares
hoje reclamam essa lei, reclamam a aplicação dessa
lei, reclamam de forma equivocada. Se eles jogaram
para a plateia, pensando que a lei não ia ser aprovada,
agora estão pagando o preço de a lei existir. Então,
V. Exª pode ﬁcar tranquilo no tocante a esse aspecto
e aos demais Senadores, aos demais Parlamentares
do Congresso Nacional no sentido de que fomos nós
os responsáveis para que essa lei fosse implantada.
Houve um momento em que tive uma crise de expectativa, de esperança e ﬁz um artigo para o jornal chamado “A ﬁcha limpa, mas o jogo é sujo”. Eu acreditava
que por trás dos bastidores haveria um jogo sujo para
que a mesma não fosse implantada. Hoje crescem as
esperanças. Como V. Exª falou, crescem as esperanças, são etapas, muitas etapas foram cumpridas, etapa hoje importantíssima no Tribunal Superior Eleitoral
de fazer essas aprovações. E, na verdade, a grande
expectativa brasileira é a de que ela possa valer para
essas eleições. Se ela não puder valer nestas eleições,
de nada valeu. Ela vai frustrar milhões e milhões de
brasileiros no sentido da aplicação da lei. Mais uma
vez, venceria aquele pressuposto de que a coisa não
foi feita de forma séria, de que a lei não é exercida
e tal, quando o Brasil está amadurecendo, o Brasil
é um País diferente hoje. Tenho convicção de que V.
Exª tem a certeza, pelo pronunciamento da tarde de
hoje, no sentido da expectativa positiva disso tudo. A
minha grande frustração muitas vezes – desculpe-me
estender – é no sentido de que determinados ﬁchas
sujas – porque existe a ﬁcha limpa exatamente para
inibir os ﬁchas sujas – continuam com expectativas de
votação excelentes. É inacreditável que isso aconteça.
Atribuo, no caso da Paraíba, ao problema de formação
educacional deste povo brasileiro e, principalmente,
nos Estados mais pobres. Na Paraíba, nobre Senador,
70% dos eleitores estão na faixa entre analfabetos,
semi-analfabetos – são aqueles que não sabem ler ou
escrever e, simplesmente, desenham o seu nome – e
os que não completaram o primeiro grau. Então, veja:
70% dos eleitores estão nessa faixa. Tenho profundo
respeito por esses eleitores, porém tenho a convicção
de que, talvez por falta de maior esclarecimento e pelo
nível educacional, ainda perdurem os ﬁchas sujas com
expectativa de votação e com expectativa de que os
tribunais não os levem a terem seus registros, mas
suas impugnações conﬁrmadas. Parabéns a V. Exª
pelo pronunciamento na tarde de hoje.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
a V. Exª e quero acrescentar, V. Exª lembrou muito bem
a nossa unanimidade, um aspecto que é importante,
dentro do que disse V. Exª.
Tivemos a grandeza de entender que a hora era
de encontrarmos a média do pensamento, um deno-
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minador comum, para começar. Eu, desta tribuna,
disse que o projeto que estávamos aprovando estava
longe do que eu sonhava. Estava longe dos projetos
que já apresentei. Alguns já foram aprovados no Senado e estão lá na gaveta da Câmara. Mas eu fazia
um apelo para quem apresentasse emenda e dizia:
“Não vou apresentar emenda, porque, se aprovarmos
esse projeto...”
Muita gente, Senador, inclusive na Câmara, votou
lá na certeza de que iríamos emendar e, emendando,
voltaria para lá. Fui dos que disseram: “Não tem, não.
Não tem emenda. Ou votamos como veio da Câmara
ou não acontece nada.” E os Senadores aceitaram. Por
unanimidade, votamos sem emenda, sabendo que falta
muita coisa, sabendo que alterações têm de ser feitas,
mas ou se votava daquela maneira e começava ou não se
votava e não se começava. Votamos e começamos.
Aquela hora que vivemos aqui no Congresso
estamos vivendo hoje, neste momento, 17h56, no Tribunal Superior Eleitoral. Ou ele decide agora que vale
ou eles estão tirando para ﬁcar lenda grega.
Aí eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu
conﬁo no Tribunal Superior Eleitoral. Tenho a convicção
de que ele vai dizer que o Ficha Limpa é para valer e
para valer mesmo. Atinja quem atingir. E aí vamos viver um grande momento.
Quando V. Exª falou, Senador, com relação aos
votantes, como votam e como não votam, pensei que
V. Exª iria referir a algo a que eu vou referir. A gente
se pergunta como tantos candidatos ﬁchas sujas, com
processos e mais processos, terminam sempre se reelegendo? Como é isso? Qual é a explicação?
Eu não sou dono da verdade, mas digo o que
penso. É que há hoje no Brasil um sentimento de impunidade. Não acontece nada! No Brasil, o cidadão
está convencido de que não acontece nada. E, se não
acontece nada, se se dá um jeitinho para tudo, vamos
votar no Fulano porque assim ele continuará lá fazendo
as coisas que nos agradam.
Repito o que já disse mil vezes. Não pense você,
meu irmão eleitor, que nós, no Brasil, somos corruptos,
que os políticos brasileiros são corruptos e que os dos
Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão e da Europa
são honestos. Há corrupção no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, há corrupção tanto quanto aqui.
A diferença é que, na Europa, nos Estados Unidos,
na Rússia, na China, apontada a corrupção, provada
a corrupção, o cidadão vai para a cadeia, o cidadão é
demitido, o cidadão – como três primeiros-ministros no
Japão – se mata, se suicida, de vergonha de ir para
a cadeia. O Presidente da Fiat, a maior empresa da
Itália, foi para a cadeia por corrupção.
Em qualquer lugar do mundo, corrupção dá cadeia, derruba ministro. No Brasil, não acontece nada.
Não acontece nada. Então, o eleitorado termina votando e não dá bola para isso ou para aquilo, porque
sabe que não acontece nada.
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Esta Casa votou. O Congresso Nacional, a classe
política de quem se fala horrores – e muitas das coisas
que falam é verdade –, e teve a coragem de votar, botou a cabeça para cortar. Está aqui. Agora, é a vez da
Justiça. Cá entre nós, ao se falar em impunidade neste
País, me perdoe a Justiça, mas grande parte da culpa
também está no Judiciário. Na gaveta do Supremo, os
casos se acumulam; ou absolvições, ou passam por
decurso de prazo, porque não julgam.
Este Congresso já cassou Presidente da República. Este Congresso já cassou Senadores. Senadores renunciaram para não serem cassados. A Câmara
dos Deputados cassou vários Deputados. O Supremo
Tribunal, nenhum. Nenhum!
Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral está com a
palavra. E eu conﬁo que hoje será um novo início, um
grande passo. Ontem, foi o Congresso, que aprovou
a lei. Hoje, é a Justiça, cumprindo a lei naquilo que
deva ser cumprido.
Que bom se isso acontecer. Que bom se nós
estivermos vendo o renascer de um sol de liberdade,
de paz, de amor e de justiça. Tem que ter um começo.
Se nós olharmos aqui no Senado, aqui no Congresso, quanta coisa errada!... Quem de nós pode atirar a
primeira pedra? A começar por mim, quanta coisa nós
ﬁzemos de errado, de equivocado? Nós temos que começar. Estamos começando.
Que o Tribunal Superior Eleitoral não desiluda a
sociedade brasileira. O que diz a Justiça a gente cumpre,
é a aﬁrmação clássica. Pode cumprir, mas pode discordar. Eu respeito a decisão que vier da Justiça, mas que
está na hora de nós iniciarmos essa caminhada, está.
Demos o primeiro passo. Se a Justiça der o passo que
compete a ela, em janeiro estaremos aqui com um novo
Congresso, com uma nova realidade, e os avanços que
se noticiam, que todos os candidatos – a D. Dilma, a D.
Marina, o Sr. Serra – de todos os partidos dizem ser necessários – a reforma ética, a reforma moral, a reforma
política, a reforma eleitoral, a reforma partidária. Todos
dizem isso. E nós conseguimos que aqui no Congresso,
num determinado momento, essa unanimidade fosse
votada. Fizemos a nossa parte.
Que Deus olhe para o Judiciário e o Judiciário,
hoje, dê o seu passo, dê a sua colaboração. E, assim,
nós estaremos no caminho certo.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Faustino.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho novamente
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a esta tribuna para falar a respeito de um assunto já recorrente. Acho que a cada dia surge um fato novo, a cada
dia surge uma nova denúncia, a cada dia nos deparamos
com uma novidade que trama contra o consumidor brasileiro. Eu me reﬁro àquela maratona de desmandos que
é feita pelos cartões de crédito no Brasil.
Na verdade, Sr. Presidente, o mercado de cartões
de crédito no Brasil é um dos meus temas preferidos,
como deve estar claro pela quantidade de pronunciamentos que tenho dedicado a este assunto.
Quisera eu que essa preferência fosse ocasionada
pela excelência dos serviços e pela justeza das taxas
de juros praticadas pelas empresas do setor.
Quisera eu que meus pronunciamentos fossem
elogiosos, haja vista a importância dos cartões de crédito no mundo atual, sua onipresença em praticamente
todos os estabelecimentos comerciais do planeta e as
vantagens que oferecem para comerciantes e consumidores nas transações de compra e venda.
O fato, porém, é que o “dinheiro de plástico”, como
é chamado o cartão de crédito e como carinhosamente
nós o apelidamos, é a origem de problemas tão grandes quanto as soluções que apresentam.
O poder das administradoras de cartões de crédito, principalmente das duas grandes bandeiras que
praticamente duopolizam o mercado de cartões de crédito no Brasil, dá ensejo a toda uma série de abusos.
Tenho a ﬁrme convicção de que denunciar esses
abusos é nosso dever e combatê-los é obrigação do
Governo Federal.
Estamos falando, Sr. Presidente, de um mercado
que cresceu 20% ao ano nos últimos dez anos.
Estamos falando de um setor que movimentou
US$535 bilhões e que faturou mais de R$40 bilhões
no último ano, somente no Brasil.
Não há nada essencialmente errado no sucesso ﬁnanceiro de um grupo de empresas, desde que
suas atividades sejam exercidas com ética, dentro da
legalidade e de uma forma não abusiva. O enriquecimento acelerado e o crescente poder econômico das
administradoras de cartões de crédito no Brasil, porém, são claramente frutos de práticas abusivas e de
brechas no controle estatal das quais essas empresas
vêm se valendo para desenvolver suas agressivas práticas empresariais.
Já tive oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, de
me pronunciar a respeito de diversos aspectos problemáticos no mercado de cartão de crédito no Brasil. Já
denunciei as altíssimas taxas de juros cobradas pelos
cartões de créditos. Os juros cobrados pelas empresas de cartões de crédito no Brasil, nunca inferiores a
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10% ao mês, são os maiores do mundo. Citei, nesta
tribuna, casos de taxas de 540% ao ano praticadas por
empresas de cartões de crédito, quando, na verdade,
diz-se que a moeda está estabilizada, diz-se que juros
sensatos anuais seriam na faixa de 12%, 14% ao ano.
Essas empresas chegam a cobrar dos consumidores
brasileiros 540% de juros ao ano.
É uma coisa absurdamente inacreditável o que
ocorre no Brasil no tocante às taxas de cartões de crédito cobradas dos consumidores brasileiros.
Por mais pesada que seja, a palavra para deﬁnir
essa situação é extorsão. Os consumidores brasileiros
estão sendo extorquidos e submetidos a taxas absolutamente surreais.
Antigamente, as desculpas eram a instabilidade
econômica, a alta da inﬂação e os altos índices de
inadimplência. A economia se estabilizou, a inﬂação
está sob controle há uma década e meia, quinze anos,
e a inadimplência caiu consistentemente nos últimos
anos. Os juros mensais dos cartões de crédito, porém,
continuam na casa das dezenas.
Já me indignei contra o duopólio que se estabeleceu no mercado de cartões de crédito no Brasil. Duas
empresas dividem o mercado e criam empecilhos à admissão de novas concorrentes nesse lucrativo mercado.
Este estado de coisas vai contra os princípios básicos
da livre concorrência e expõe os consumidores a toda
sorte de abusos de poder econômico.
Hoje, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a
atenção de V. Exªs a um outro aspecto que veio ao
meu conhecimento por intermédio de uma notícia que
aponta mais uma irregularidade praticada pelas empresas de cartões de crédito.
No dia 20 de agosto passado, o jornal O Estado de S. Paulo noticiou que a menina Juliana, de três
anos de idade – perceba, Sr. Presidente, três anos de
idade –, ﬁlha do editor de fotograﬁa do jornal O Estado
de S. Paulo Juca Varella, recebeu, pelo correio, uma
proposta de adesão de uma grande rede de cartão de
crédito no País.
É interessante, Sr. Presidente, como uma notícia
dessas, que, na aparência, não tem grandes consequências e soa até um pouco cômica, uma garota de três anos
receber uma proposta de cartão de crédito, é extremamente preocupante no que diz respeito ao sigilo dos dados e
a questões de natureza inclusive constitucional.
A pergunta que imediatamente nos colocamos é
a seguinte: como uma administradora de cartão de crédito teve acesso ao nome completo e ao endereço de
uma criança de três anos de idade? O pai da criança,
o jornalista, aponta duas possibilidade fortes: Juliana
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havia tirado passaporte há pouco tempo por conta de
uma viagem e, além disso, foi inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas pelo pai, que criou para ela uma conta
de previdência privada. Foi um desses dois canais de
informações que permitiu o vazamento, para aquela
operadora de cartão de crédito, do nome e dos dados
pessoais completos daquela criança.
Desde a mais tenra infância, portanto, a menina
Juliana já está com o seu nome inscrito nos nefastos
cadastros virtuais que, não se sabe bem como, têm
acesso cada vez mais amplo a bancos de dados cujos
administradores deveriam, antes de mais nada, zelar
pelo sigilo das informações sob seus cuidados.
A que revelações nos levaria o rastreamento dos
dados pessoais de Juliana obtidos pela empresa de
cartões de crédito? Por que vias a empresa conseguiu
o nome completo e o endereço de Juliana? Levando
em consideração que o pai da criança não autorizou
a divulgação dessas informações, somos induzidos a
acreditar que alguns dispositivos legais devem ter sido
violados ao longo do caminho percorrido pelos dados
pessoais da menina. A gravidade dessa história não
pode ser menosprezada. Estamos saindo do campo
do mero abuso econômico e entrando na seara da ilicitude, da ilegalidade, do desrespeito aos mais básicos
preceitos constitucionais.
Na proposta que Juliana recebeu, a empresa
aﬁrmava que a posse do cartão lhe seria muito conveniente, pois – abre aspas – “são muitas contas a pagar
e sempre há coisas a comprar”.
Imagine, Sr. Presidente, induzir uma criança de
três anos de idade a estar no mercado para pagar seus
débitos e a ir ao comércio para fazer compras! Pasmem, Srªs e Srs. Senadores: uma criança de apenas
três anos exposta a um mercado como esse!
Não podemos deixar que o ridículo de uma proposta dessa feita a uma criança de três anos nos impeça
de enxergar tudo o que está por trás dessa notícia: a
violação da privacidade, a divulgação indevida e não
autorizada de dados de natureza pessoal, a sensação
de impotência e insegurança que esse tipo de concorrência dissemina entre a população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, grande
parte de todos esses problemas deve ser creditada
à ausência de um órgão governamental que regule o
mercado de cartões de crédito. É uma promessa do
Governo que nunca saiu do papel. Formam-se grupos
de trabalho, realizam-se estudos sobre o assunto, mas
nenhuma medida efetiva é tomada para a criação de
uma instância de controle e de coibição dos abusos
no mercado dos cartões de crédito.
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Portanto, mais uma vez, apelamos para a sensibilidade dos órgãos governamentais competentes,
sobretudo o Ministério da Justiça, para a absoluta e
imperiosa necessidade de se criar, no âmbito do Poder Público, uma entidade que controle as atividades
e coíba os abusos praticados pelas redes de cartões
de crédito no Brasil. Não estão mais em jogo apenas
questões de natureza econômica, mas também princípios básicos da cidadania, como o direito à privacidade
e ao sigilo de nossos dados pessoais.
Algo está muito errado quando um conglomerado empresarial, à revelia dos mais fundamentais
preceitos constitucionais, comete abusos como os
que acabei de relatar e narrar perante os presentes e
os telespectadores da TV Senado. Eles permanecem
impunes mesmo depois de revelações como essas
noticiadas pelo Estadão, nome dado ao famoso jornal
O Estado de S. Paulo.
A coibição imediata desse tipo de atitude é dever
imperioso do Estado, o principal guardião dos nossos
direitos da cidadania.
Sr. Presidente, eu solicito a V. Exª que faça transcrever, na íntegra, a matéria publicada n´O Estado
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de S. Paulo, edição do dia 20 de agosto de 2010, assinada pelo jornalista Paulo Saldanha, que aqui faço
anexar. Peço ao Sr. Presidente que faça constar dos
Anais do Senado Federal essa matéria e que, ﬁnalmente, o Governo Federal tome providências. Assim
como essa criança, muitos cidadãos brasileiros, muitas
vezes cidadãos das classes C e D recebem em suas
casas aquelas propostas de cartão de crédito, são induzidos ao mau uso desses cartões, são induzidos ao
parcelamento. Um dos fatos mais criminosos é induzir
o consumidor brasileiro a parcelar suas compras no
cartão de crédito, com aqueles juros abusivos que aqui
nós já denunciamos várias vezes.
Era isso que eu tinha a relatar na tarde e noite
de hoje, Sr. Presidente.
Espero, mais uma vez, que sejam tomadas as providências necessárias para moralização desse setor.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª será prontamente atendido.
Passo a palavra, como Líder, ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria agradecer a essa
grande ﬁgura, meu caro amigo Senador Valter Pereira,
pela ﬁdalguia, que me deu oportunidade de falar estes
três minutos como Líder do PP.
Sr. Presidente, nós assistimos agora a um pleito eleitoral, uma disputa eleitoral em todo o território
brasileiro. E cada vez mais chego à conclusão de que
precisamos fazer uma reforma política. Acho que, logo
depois das eleições, antes mesmo do novo mandato,
os partidos políticos deviam sentar, discutir e procurar
corrigir alguns aspectos da legislação eleitoral.
Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que não
concordo com essa idéia de Constituinte exclusiva
para reforma política. Acho isso um perigo, porque, no
momento em que admitirmos que será possível uma
constituinte exclusiva para reforma política, daqui a
pouco, em seguida, vem constituinte exclusiva para
reforma econômica, para reforma social, para reforma dos poderes.
Constituinte exclusiva, considero golpe, chavismo,
e tenho uma posição totalmente contrária a ela. Mas
acho que devíamos discutir alguns problemas políticos,
alguns problemas eleitorais e fazer essa reforma dentro
do quadro normal, beneﬁciando o art. 60 naquilo que
for constitucional, a legislação ordinária. E quero, de
forma muito breve, abordar dois pontos.
Em primeiro lugar, acho que temos que separar
a eleição federal da estadual. Hoje, devíamos ter, num
determinado momento, a eleição de Presidente da
República, Senador e Deputado Federal; e em outro,
Governador, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador.
Ver as diﬁculdades que estão surgindo no Brasil em
decorrência dessas coligações diferentes para o Governo do Estado e para o Governo Federal. E a eleição estadual, em alguns casos, comanda a eleição
nacional e, muitas vezes, a eleição nacional inﬂuencia
o resultado da estadual.
De modo que acho extremamente importante que
mudemos esse calendário eleitoral. Em um determinado momento, Presidente da República, Senador e
Deputado Federal; e num segundo momento, Governador, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador. É lógico que, para isso, tínhamos que, num determinado
momento, estabelecer o mandato de seis anos para
Governador, para que houvesse a coincidência com
as eleições municipais.
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Acho urgente. Não podemos manter esse calendário eleitoral porque as distorções e os problemas políticos que essa eleição conjunta está trazendo ao processo decisório do povo brasileiro é muito grande.
Em segundo lugar, eu acho que devíamos eliminar o voto proporcional para eleição de deputados.
Sou defensor de um voto distrital, voto distrital puro,
que cada Estado fosse dividido em distritos e cada
distrito tivesse seu deputado. Mas reconheço que a
divisão em distritos é muito complexa, é muito difícil,
extremamente politizada. Então, acho que podíamos
eliminar a votação proporcional dentro de um esquema bastante pragmático, através do distritão. Cada
Estado seria um distrito, e os mais votados nesse
distrito seriam eleitos deputados. Por exemplo, no Rio
de Janeiro, temos 46 deputados. Faríamos a votação
do processo hoje, e aqueles 46 mais votados seriam
eleitos. Isso evitaria situações em que deputados com
noventa mil votos são derrotados e outros com dez ou
quinze são eleitos.
De modo, Sr. Presidente, que, no momento em
que estou assistindo a essa eleição nacional, eu queria abordar estes dois tópicos, comentando estas duas
diﬁculdades: eleição federal junto com a estadual – que
devíamos separar; e eliminarmos a votação proporcional para deputados, já que não é possível de imediato
adotarmos o voto distrital, que nós fôssemos para o
distritão, cada Estado um distrito, e os mais votados
seriam eleitos.
Muito obrigado, Senador Valter Pereira, por todo
o tempo que V. Exª me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Com a palavra o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de me reportar ao Senador Francisco Dornelles.
De fato, permutei com ele este horário porque sempre
o Senador Dornelles traz a esta tribuna os assuntos
mais sérios para serem debatidos e é sempre uma
satisfação muito grande ouvi-lo, porque nós sempre
aprendemos com ele.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, veio
à tona recentemente um episódio que reﬂete um velho
drama de quem busca reparação judicial e é abatido
pela frustração.
O fato aconteceu em Fortaleza, em junho de 1985.
No dia 28 daquele mês, uma pobre mãe chamada Ana
Maria Gomes de Souza foi surpreendida com a dolorosa
notícia de um acidente que vitimara seu ﬁlho.
Aos sete anos de idade, desmoronavam-se os
sonhos da indefesa criança e começava o pesadelo
da desesperada mãe. O menor Maximiliano Gomes de
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Souza perdeu a vida precocemente em consequência
do descaso da Rede Ferroviária Federal para com as
normas de trânsito. Por negligência daquela empresa,
não fora implantada grade de proteção na passagem
de nível. Sem essa medida, aumentaram os riscos dos
transeuntes, especialmente de crianças e idosos.
Não restava a menor dúvida quanto à responsabilidade da empresa no acidente. E foi com essa
convicção que a mãe da vítima, poucos meses depois, ingressara em juízo com ação indenizatória e,
pacientemente, esperou por justiça.
Recentemente, depois de 25 anos de solavancos
processuais, a demanda chegou ao ﬁm. A responsável
pelo acidente foi condenada a promover a reparação
do dano.
A despeito disso, a justiça veio tarde demais!
E chegou para conﬁrmar uma lição que nos fora
ministrada pelo grande Rui Barbosa. Lá no alvorecer
da República, esse paladino do Direito brasileiro já
pontiﬁcava que “A justiça atrasada não é justiça, senão
injustiça qualiﬁcada e manifesta”.
Nesse episódio especíﬁco, Presidente João Faustino, o seu desfecho foi tão demorado que, ao ser prolatada a decisão, a autora já havia perdido a vida.
É bem verdade que a reparação ﬁnanceira jamais
faria justiça àquela desolada mulher, mas a punição
da responsável seria uma espécie de compensação
moral que a justiça lhe ﬁcou devendo.
Faço esse registro, Sr. Presidente, a propósito
do grande desaﬁo que ainda nos resta neste ﬁnalzinho de Legislatura: a reforma do Código de Processo
Civil. Foi uma iniciativa tomada pelo Presidente desta
Casa, Senador José Sarney, numa hora importante
para toda a sociedade brasileira.
O projeto encaminhado a uma Comissão Especial e cuja relatoria está sob minha responsabilidade
e inspirou-se nessa dura realidade vivida por quem,
num dado momento da vida, precisa bater às portas
da Justiça. E, ao fazê-lo, não imagina aquilo que pode
estar acontecendo, aquilo que pode estar se perdendo num cipoal de formalidades de demorado e difícil
desate.
Embora existam processos que consigam andar
até com razoável regularidade, a regra geral é de congestionamento nas várias instâncias do Poder Judiciário.
Estou falando de milhões deles que aguardam decisão
nas diversas instâncias e outros tantos que continuam
inundando a Justiça Federal e a Justiça dos Estados.
Hoje mesmo, em uma audiência pública, um dos expositores, se não me engano, o Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, cogitou em cerca de 80 milhões
de processos espalhados por todo País.
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Lembro-me, Sr. Presidente, de um depoimento
que foi realmente impressionante na Comissão de
Constituição e Justiça proferido pelo saudoso Ministro
Menezes Direito, do Supremo Tribunal Federal, quando
ele se submetera à sabatina da CCJ para ingressar na
Suprema Corte. Ali ele denunciava que, naquela época, cada Ministro do STJ recebia mensalmente nada
menos que 1.200 recursos por mês.
O fato relevante, no entanto, é que operadores do
Direito e legisladores entenderam a gravidade do problema, diagnosticaram causas e passaram a enfrentálo de frente, como estamos fazendo aqui.
A partir dessa constatação, medidas importantes
têm sido tomadas tanto aqui no Legislativo quanto no
Judiciário. São iniciativas para vencer a lerdeza, mas
com o cuidado para não comprometer também a segurança jurídica.
É certo que a natureza do processo comporta
e exige uma inﬁnidade de medidas: produção de prova, que, muitas vezes, exige perícia; às vezes, são
necessárias diligências e tantas outras medidas que
compõem o direito das partes, que batem às portas
do Judiciário para acionar ou das partes que são acionadas nas demandas.
De sorte que é tão relevante garantir a celeridade
quanto preservar o devido processo legal, a ﬁm de que
a balança da Justiça não penda para o mais esperto ou
poderoso, mas venha a acudir o direito de todos.
Se o atual Código de Processo Civil serviu às
demandas por um determinado lapso de tempo, um
grande, extenso lapso de tempo, suas normas acabaram tornando-se obsoletas para atender a necessidades dos dias em que vivemos.
O Projeto que vou relatar é fruto de um anteprojeto elaborado por renomados juristas, sob a batuta
do Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça.
Na sua essência, esse trabalho propõe a redução do
excessivo formalismo da nossa Lei Instrumental Civil;
prevê também o enxugamento no arsenal de recursos
disponíveis que hoje são largamente utilizados para
adiar julgamentos, congestionando os tribunais, e traz
outras inovações, como, por exemplo, o incidente para
resolução de causas repetitivas. É uma experiência bem
sucedida, que vem do direito alemão, e que permite o
julgamento simultâneo e uniforme de causas que têm
a mesma motivação e o mesmo fundamento.
Não é raro na atividade forense uma causa idêntica ser proposta por numerosas pessoas, ser julgada
por diferentes magistrados, em diferentes ocasiões e
com diferentes sentenças também. Reﬁro-me a uma
prática que passa uma dura sensação de injustiça, seja
porque uns são atendidos; outros não. Para uns, a decisão é repetida; para outros, a solução é demorada. O
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incidente de causas repetitivas seguramente garantirá
um tratamento igual para causas também iguais. Aliás,
essa inovação já está seguindo uma certa tendência
no Direito Processual Brasileiro.
Com a reforma do Judiciário, por exemplo, em
2004, foi introduzido o art. 103-A, na Constituição
Federal, que autorizou o Supremo Tribunal Federal a
editar súmulas vinculantes. Graças a elas, problemas
idênticos que eram solucionados de forma diferente,
de acordo com a convicção de cada magistrado espalhado por este País, puderam ser resolvidos com
uniformidade pela Suprema Corte.
Posteriormente, veio a repercussão geral, uma
espécie de ﬁltro que impede a admissão de recursos
extraordinários que não apresentem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico.
É uma medida que está ajudando a desobstruir
a congestionada pauta do Supremo Tribunal Federal,
acelerando o andamento dos demais processos que
lá se encontram. Nessa mesma direção, criou-se uma
forma particular para processamento de recursos especiais repetitivos: pelo atual art. 543, c, do Código de
Processo Civil que está em vigor, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, em regra, um recurso representativo da controvérsia será admitido para decisão do STJ.
Até que o Superior Tribunal de Justiça deﬁna a tese
jurídica aplicável ao recurso, que é conhecido como
piloto, todos os demais ﬁcam sobrestados. Decidido
aquele caso piloto, os demais processos que estavam
suspensos receberão a resposta judiciária...
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Interrompo o orador, ilustre Senador Valter Pereira,
apenas para prorrogar a sessão por mais uma hora.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Valter pereira, na hora que puder, concedame um aparte também?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honrame, Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Muito obrigado, Senador Valter Pereira. Estava ouvindo o pronunciamento de V. Exª e quero parabenizá-lo
por ser o Relator dessa matéria, uma matéria importante, necessária dentro da reformulação institucional
que nós precisamos fazer neste País, e a base dessa
reformulação são as leis que estruturam toda essas
instituições. Quero parabenizá-lo. É o Relator, é um
componente de um trabalho que se inicia, um trabalho
árduo, pesado. Sei o que é isso porque sou o Relator do
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Código do Processo Penal. Parabenizando V. Exª, tomo
a liberdade de, ao mesmo tempo, informar que o Código do Processo Penal está pronto para ser votado, em
primeiro turno, aqui no plenário. Foi uma iniciativa que
começou em 2008. Propus ao Senador Garibaldi Alves,
que acatou, a composição de uma comissão externa,
como a comissão externa que trabalhou no Código do
Processo Civil também. Fui designado, depois, Relator
na Comissão Especial, fui designado Relator na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª foi meu SubRelator na área de provas e colaborou na elaboração
daquilo a que nós chegamos até agora. Não votamos
aqui ainda porque o Ministro Peluzzo, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, solicitou que pudesse fazer
uma avaliação, com mais detalhe, da proposta que
vamos apreciar aqui em plenário. Terei, amanhã, uma
reunião com ele às 11 horas da manhã, para que eu
possa discutir o relatório do Código do Processo Penal.
Espero que, amanhã, na conversa com o Dr. Peluzzo,
nós possamos dar os encaminhamentos por parte da
Alta Corte do Poder Judiciário e que possamos votar
essa matéria, o Código de Processo Penal, que já
está em fase ﬁnal no Senado, porque temos de abrir
caminho para que o Código de Processo Civil venha.
O Código de Processo Penal é de 1941. Ele sofreu
algumas reformulações, mas ainda é instrumento da
impunidade neste País. Nós precisamos de legislação
que preserve os direitos, o amplo direito de defesa,
mas precisamos de legislação que também não seja
instrumento de protelação do processo penal. Hoje, o
Código é um instrumento para que haja uma demora,
para que haja um fato de sempre buscar arrastar um
procedimento penal por muito e muito tempo. Então,
estamos precisando concluir o Código de Processo
Penal para que, de fato, V. Exª, junto com a comissão,
junto com o Senado, possa dar sequência também ao
Código de Processo Civil. Então, queria apenas parabenizar V. Exª, dizer da importância desse trabalho
e informar a V. Exª e ao Plenário da Casa que terei,
amanhã, uma audiência com o Dr. Peluzzo, para que
eu possa discutir os encaminhamentos ﬁnais. Acho
importante ouvirmos o Poder Judiciário nesse caso,
com relação ao Código de Processo Penal. Obrigado,
Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Eu não poderia deixar de registrar que acompanhei o esforço, a dedicação e a competência com
que conduziu a relatoria do novo Código de Processo
Penal. O novo Código de Processo Penal, indiscutivelmente, muito mais antigo que o CPC, precisava de
uma reformulação para, sobretudo, dar uma resposta
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que a sociedade cobra de todos nós, que é o ﬁm da
impunidade.
O que realmente viceja na cabeça das pessoas,
dos homens e mulheres de bem do nosso País, Sr.
Presidente, é exatamente a frustração por ver a impunidade, a falta de eﬁciência do Estado no combate
ao crime. Todas as pesquisas feitas mostraram que a
sociedade entende que a impunidade é o grande mal,
é o cancro que precisa ser extirpado da legislação
penal brasileira, e o Senador Casagrande deu uma
extraordinária contribuição. Acho que nós temos que
aproveitar esse ﬁnalzinho de legislatura para aprovar
os dois Códigos: o CPP e o CPC.
Mas eu dei aqui alguns exemplos do que já avançou. E esses avanços que ocorreram, Sr. Presidente,
já mostraram resultados. O sistema Justiça em Números anuncia seguidos progressos. São quedas de
3% a 7% no congestionamento da Justiça Federal e
da Justiça dos Estados, respectivamente nesses três
últimos anos.
No entanto, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, deverá ser a grande ferramenta para consolidar essa tendência.
Não tenho dúvida de que as normas que estão
em gestação na nova lei processual serão extremamente eﬁcazes para debelar a esclerose múltipla que
compromete as artérias do Judiciário brasileiro.
De minha parte, Sr. Presidente, quero registrar
que estou colocando todas as minhas energias para
que, no ﬁnal deste semestre, o relatório geral possa
ser votado e aprovado, preferencialmente logo depois do CPP. Juntamente com outros Senadores, já
iniciamos um amplo debate com todos os segmentos
interessados. Hoje mesmo nós tivemos uma fecunda
audiência pública com participação de operadores do
Direito, que deram contribuição excepcional para esclarecer muitos pontos que precisam ser reavaliados
no novo Código e que constam do anteprojeto elaborado pelos juristas.
O objetivo desse debate, dessa discussão, dessas audiências públicas é suprir eventuais omissões,
corrigir ocasionais deﬁciências e excluir esses equívocos que, certamente, saneados, serão de grande
importância para a produção do relatório ﬁnal.
O que nós pretendemos é entregar um moderno,
um atualizado instrumento de aplicação do Direito.
Assim agindo, Sr. Presidente, esperamos cumprir
o papel que o Senado nos reservou, para submeter
à apreciação desta Casa um novo Código, contemporâneo, que possibilite a todos nada mais do que a
justiça.
Este era o meu pronunciamento reservado para
esta tarde, quando, efetivamente, demos a largada nas
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discussões, nos debates acerca da nova lei processual
civil, que esperamos seja votada ainda nesta legislatura, para que a Justiça brasileira passe uma sensação
mais segura de que no Brasil se faz justiça.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – A Mesa se congratula com o ilustre Senador
Valter Pereira pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, lembra o quanto foi feliz a iniciativa do Presidente
José Sarney ao constituir uma comissão com competência para proceder à revisão do Código de Processo
Civil, possibilitando à Justiça brasileira inserir-se na
modernidade, na modernização dos seus métodos,
dos seus processos.
Muito mais feliz foi o PMDB por designar V. Exª
Relator dessa matéria.
É uma contribuição expressiva que V. Exª oferece
ao País neste período em que o Senado teve a felicidade de tê-lo em seus quadros.
Desse modo, como Presidente desta sessão,
congratulo-me com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Com referência aos Pareceres nºs 1.295 a
1.300, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, a Presidência declara a prejudicialidade
dos Ofícios S nºs 10, de 2005, e 6, 46, 47, 48 e 66, de
2009, do Supremo Tribunal Federal, referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma ou parte
de norma jurídica.
Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.
São os seguintes os ofícios do Presidnete da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relativos
às matérias referidas:
OFÍCIO Nº 247/2010 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S”
no 10, de 2005, que “Encaminha para os ﬁns previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do
Parecer da Procuradoria-Geral da República, da versão
do registro taquigráﬁco do julgamento, da certidão de
trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela
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Corte, nos autos do Recurso Extraordinário no 253906,
que declarou a inconstitucionalidade da Resolução no
2.389/93, do Secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais (apuração do valor adicionado para efeito
de distribuição da parcela do ICMS pertencente aos
Municípios)”, de autoria do Presidente do Superior
Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade, para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OFÍCIO No 249/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S” no 6, de
2009, que “Encaminha ao Senado Federal, para os ﬁns
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
cópia da versão do registro taquigráﬁco do julgamento, da referida legislação, da certidão de trânsito em
julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos
autos do Recurso Extraordinário no 560626, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e do parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de
1977 (organização da Seguridade Social)”, de autoria
do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 251/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa

273

Setembro de 2010

Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S” nº 46,
de 2009, que “Encaminha ao Senado Federal, para os
ﬁns previstos no artigo 52, inciso X, da Constituição
Federal, cópia do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 390.513-9, publicado no Diário
da Justiça de 29 de junho de 2007, mediante o qual
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão
de 2-4-2007, por unanimidade, conheceu do recurso
e, por maioria, negou-lhe provimento, declarando a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da
Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pelo artigo 10
da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, originária da
Medida Provisória nº 1.608-14/1998”, de autoria do
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Dmóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OFÍCIO Nº 252/10–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S” nº
47, de 2009, que “Encaminha, para os ﬁns previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do
acórdão proferido nos autos do recurso extraordinário
nº 407.190-8 publicado no Diário da Justiça de 13 de
maio de 2005, mediante o qual o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em sessão de 27-10-2004, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, declarando
a inconstitucionalidade da expressão “para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 1997”,
constante do caput do artigo 35 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997”, de autoria do
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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OFÍCIO Nº 253/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S” nº 48,
de 2009, que “Encaminha, para os ﬁns previstos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº
389.383-1, publicado no Diário da Justiça de 29 de
junho de 2007, mediante o qual o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em sessão de 2-4-2007, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou-lhe
provimento, declarando a inconstitucionalidade dos
§§ 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 8.213/1991, com as
redações dadas pelo artigo 10 da Lei nº 9.639, de 25
de maio de 1998, originária da Medida Provisória nº
1.608-14/1998”, de autoria do Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OFÍCIO Nº 254/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela declaração de prejudicialidade do Ofício “S” nº 66,
de 2009, que “Encaminha ao Senado Federal, para
os ﬁns previstos no art. 52, inciso X, da Constituição
Federal, cópia do Parecer da Procuradoria-Geral da
República, da versão do registro taquigráﬁco do julgamento, da referida legislação, da certidão de trânsito em
julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos
autos do Habeas Corpus nº 90.900, que declarou a
inconstitucionalidade formal da Lei nº 11.819, de 2005,
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do Estado de São Paulo (dispõe sobre a implantação
de aparelhos de videconferências para interrogatório
e audiências de presos à distância)”, de autoria do
Supremo Tribunal Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko,
que usará da palavra neste instante.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho
acompanhado vários temas extremamente relevantes
que estão na pauta de discussão dos presidenciáveis
de qualquer partido. Vou elencar aqui alguns e me ater
a outros. São assuntos que interferem positivamente
na vida dos brasileiros e brasileiras. São questões de
segurança pública, temas de estruturação de nossa
logística de transporte e tantos outros em que ainda
precisamos nos esforçar muito para atingir o grau de
excelência que nosso País e nosso povo merecem.
Mas quero me deter em duas grandes questões,
que chamo de especiais, que merecem atenção e cuidado. Reﬁro-me à construção de novas creches em todo
o território nacional e de novos centros para idosos.
Começo pelas creches. Fiquei muito contente
quando nossa candidata Dilma Rousseff priorizou, em
seu programa de governo, a assistência às famílias,
sinalizando para a construção de mais seis mil novas
creches no Brasil. Dilma foi muito feliz ao defender
sua ideia, aﬁrmando que é na infância que está a raiz
maior da desigualdade.
Uma criança que nasce em condições de ser estimulada e frequenta creche paga chega ao primeiro
ano com melhores condições do que aquela que não
tem o mesmo estímulo. Dilma defende que temos que
fazer creches de qualidade e, com isso, estaremos erradicando uma das maiores pontes da desigualdade,
que é o tratamento diferente para a criança.
Estou bastante esperançosa, pois o programa
inclui também a implantação da Rede Cegonha, que
integra o tratamento à mulher desde a gravidez, passa
pela maternidade e chega no atendimento ao bebê.
No futuro governo, que oxalá seja de uma mulher,
esse atendimento será dado nas clínicas especializadas em saúde feminina ligadas às Unidades Básicas
de Saúde.
Haverá, ainda, o atendimento especial às gestações de alto e de baixo risco, que são diferentes e pre-
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cisam de estruturas diferentes e UTI Neonatal, porque
a criança corre risco de morte até os 28 dias de vida.
O mais alvissareiro nessa questão é que teremos uma articulação com o Samu Cegonha (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência) para que essas
mulheres não ﬁquem por aí tendo ﬁlhos sem nenhuma condição, às vezes até na rua, a caminho de hospitais. Além disso, o Samu Cegonha terá dentro dele
uma mini UTI bebê, para que aquelas crianças que
estejam correndo risco possam ser transportadas
com segurança.
A Carta de 1988, apropriadamente deﬁnida pelo
saudoso Dr. Ulysses Guimarães como Constituição Cidadã, assegura uma série de direitos e um conjunto de
medidas protetivas à infância e aos idosos.
No Título VIII, “Da Ordem Social”, mais precisamente no art. 227, impõe-se como “dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária”.
Sob a égide do nosso Texto Maior, também se
explica, no art. 208, inciso IV, a obrigatoriedade do
“atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade”.
Quanto aos cidadãos idosos, ﬁca determinado
que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de
assegurar-lhes todos os direitos à cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e direito à vida.
Tais preceitos foram codiﬁcados no Estatuto do
Idoso, de iniciativa do nosso nobre Senador Paulo
Paim.
Então, o que se estará fazendo, construindo novas creches e centros de assistência aos idosos, é
perseguir o cumprimento da Constituição. Ora, senhoras e senhores, a ninguém escapa a importância de
se cumprir ﬁelmente a letra constitucional, sobretudo
quando se trata de assegurar os meios apropriados
para o desenvolvimento pleno daqueles que irão forjar o
futuro do Brasil ou quando se trata de conferir dignidade àqueles que tanto ﬁzeram e continuam fazendo por
todos nós, os idosos. Todavia, malgrados os esforços
e os avanços empreendidos pelo Governo do nosso
Presidente Lula, ainda há um largo espaço entre o espírito da lei e sua efetivação no mundo real.
A educação infantil pública no Brasil cresceu aceleradamente nos últimos anos. O censo da educação
básica, ano 2009, apresenta dados irrefutáveis: 1 milhão
e 200 mil crianças frequentam creches. Isso é muito
importante. Mas precisamos de muito mais.
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Em Mato Grosso, a situação é preocupante, mas
já foi muito pior. Dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística indicam que, no ano passado,
mais de 50 mil crianças da educação infantil ainda
não conseguiram espaço em escola pública. Haveria
em Cuiabá um déﬁcit na ordem de 65% de vagas na
educação infantil.
Torço para que o futuro Secretário de Educação
de Mato Grosso, que também torço para ser um secretário do governo Silval Barbosa, possa melhor se
engajar nessa situação, sendo bastante sensível e
comprometido com as nossas crianças.
Faço questão de colocar alguns dados da atuação do Governo do Presidente Lula em meu Estado e
que estão mudando essa realidade.
Em Mato Grosso, em 2007, foram construídas
16 novas creches num valor de 12 milhões e 900 mil
reais; em 2008, foram construídas mais 19 creches,
com investimentos de praticamente 20 milhões.
Como Senadora mato-grossense, tive a honra de atuar ﬁrmemente no envio de recursos para a
construção de novas creches, beneﬁciando Municípios
como Rondonópolis, Nova Lacerda, Nova Xavantina,
Alto Taquari, Itiquira, Nortelândia, Glória do Oeste,
Jauru, Araputanga. Para cada creche, o valor destinado foi em torno de R$950 mil, fora a contrapartida,
o que somou verbas federais, em 2007, no valor de
R$8.550.000,00.
Em 2008, conseguimos mais duas creches para
as cidades de Lucas do Rio Verde e Sorriso, num total
de R$1,9 milhão.
Em 2009, liberamos recursos para a construção
de creches para as cidades de Campinápolis e Santa
Helena, totalizando mais R$1,9 milhão.
São recursos do FNDE e criam uma nova realidade para esses Municípios.
Eu, senhores e senhoras, que estou percorrendo
todos os Municípios de Mato Grosso, como aliás sempre ﬁz ao longo deste mandato, ﬁco recompensada ao
ver essas creches construídas, pois são modernas,
bonitas e muito funcionais.
Essa é uma conquista muito grande e possibilita
que as mães possam trabalhar e contribuir no sustento
de suas famílias e as crianças possam ter uma qualidade de vida decente e digna.
Outro assunto tão importante quanto o das crianças, e eu já mencionei aqui, é o que se refere aos
idosos. Um substancioso trabalho levado a cargo em
2008 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos,
pelo Ministério Extraordinário de Assuntos Estratégicos e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
levanta uma questão delicada. Como em quase todo
o mundo, o envelhecimento da população brasileira
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fez-se acompanhar do envelhecimento da própria população idosa. Em paralelo, houve alterações acentuadas nos arranjos familiares e, em especial, no papel
social das mulheres.
Diz o estudo que “essas transformações em conjunto podem enfraquecer os laços de solidariedade
intergeracionais e já estão afetando a provisão de cuidados à população idosa, dependente”.
Senhoras e senhoras, Senadoras e Senadores,
ﬁca posta a seguinte questão: Quem oferecerá cuidados para esses idosos? A Lei Maior obriga a todos,
família, sociedade e Estado. A realidade, porém, tem
sido implacável, pois há enorme carência de centros
de assistência a idosos, seja na área de saúde, seja
na área de lazer, entretenimento e cultura.
Sr. Presidente, a Lei Estadual nº 6.726, de 1995,
regulamenta a política de assistência integral ao idoso,
prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso.
Especiﬁcamente, o art. 5º determina: “O Poder Público envidará ações que objetivem a criação de Centros
de Convivência Culturais para o idoso, evitando seu
isolamento e marginalização social.”
Aqui quero fazer uma referência à Prefeitura de
Cuiabá, que construiu, no Altos do Coxipó, o Centro
de Convivência de Idosos. Consegui os recursos, Sr.
Presidente, e o então Prefeito Wilson Santos o construiu e até o nomeou com o nome do meu falecido pai,
o que trouxe uma “alegria” para a nossa família. Com
o falecimento do meu pai, ele deu a esse centro de
convivência o nome de João Guerreiro dos Santos. O
Centro de Convivência do Idoso, no Altos do Coxipó,
está atendendo a toda a população de idosos daquela região.
O futuro Governador de Mato Grosso terá de
observar com muito carinho a população da melhor
idade, que carece de centros de assistência social,
de atendimentos especializado à saúde, de centros
culturais e recreativos, bem como de instituições de
longa permanência para idosos.
Como eu disse aqui, espero que o Secretário de
Educação venha a ser do Governador Silval Barbosa
para que cuide e proteja as nossas crianças, as nossas creches. Espero também que, sendo o Governo
Silval Barbosa, trate com carinho permanentemente
os nossos idosos de Cuiabá e de Mato Grosso. Tenho
certeza de que ele vai fazê-lo.
A infância e a chamada terceira idade são os polos
mais sensíveis do tecido social e merecem todo cuidado e atenção do Poder Público, razão pela qual me
sinto no dever de alertar meus Pares sobre a enorme
carência de creches, pré-escolas e centros de assistência a idosos em todo território nacional, mas preciso
cuidar especialmente do meu Mato Grosso.
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Por tudo que disse, acredito que devo elogiar os
programas de Governo que voltaram sua atenção a
esses temas.
Para ﬁnalizar, digo que agora a Constituição brasileira, Sr. Presidente, além da proteção às crianças,
com creches, com escola infantil, além da proteção aos
idosos, com saúde pública, com centros de convivência
de idosos, nós, do Senado da República, nós, do Congresso Nacional, já asseguramos a proteção também
aos jovens pela PEC da Juventude, que foi aprovada
no começo de julho. Agora os jovens também estão
com seus direitos e proteção assegurados na Constituição Federal, não só as crianças e os idosos, mas
também os jovens dos 15 aos 29 anos.
O Poder Público, seja ele municipal, estadual ou
federal terá de proteger crianças, idosos e a nossa
juventude, porque, infelizmente, a nossa juventude
hoje está sendo grandemente vítima do crime. Muitos
jovens estão sendo envolvidos na criminalidade como
autores. Então, precisamos proteger os nossos jovens
com condições de educação, saúde, habitação e perspectiva de trabalho, porque a juventude vai dos 15 aos
29 anos. Quem não tem perspectiva de trabalho diﬁcilmente consegue ﬁcar ajustado na sociedade.
Precisamos preparar os nossos jovens com a
dignidade de que eles precisam e merecem para viver
em nossa sociedade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Belini
Meurer.
Senador Belini, permita-me. O Senador Eduardo
Suplicy o antecede na ordem de inscrição...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –O
Senador Belini já estava a caminho.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Com a palavra o Senador Belini Meurer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então, eu falo... Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs Senadores, senhoras e senhores, primeiro quero agradecer a gentileza do nobre
Senador Eduardo Suplicy, por essa atitude carinhosa
que teve comigo neste instante.
Sr. Presidente, subo a esta tribuna para falar de
um tema que é muito impertinente. Falo do aumento
dos índices de violência, principalmente no que tange
aos altos índices de crescimento do consumo de crack
no território nacional. E isso também está acontecendo,
em larga escala, no meu Estado de Santa Catarina.
Em primeiro lugar, tenho consciência de que só
enfrentaremos o problema com a parceria entre Mu-
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nicípios, Estados e União. Mas eu gostaria de lembrar
que personalidades que estiveram à frente do Governo de Santa Catarina – alguns pleiteiam agora cargos
parlamentares nesta próxima eleição – nada ﬁzeram
para conter os índices de violência e o crescimento
das drogas nas cidades catarinenses.
Joinville, no Norte do Estado, é um desses exemplos. Há meses, foram inauguradas três novas delegacias pelo governo estadual, mas, até agora, não há
atendimento à população e as portas permanecem fechadas. A cidade de Barra Velha é um lindo balneário
catarinense. Há dez anos, tinha 45 policiais militares.
Passaram-se dez anos, agora tem 35. E aumentou o
número de violência.
Esses são pequenos exemplos da falta de investimento e daquilo de que a gente fala: a vontade política
É a falta disso que está impedindo muitos Municípios
catarinenses de socorrer seus jovens do vício e da
degradação que o crack causa.
Quando falo em parceria entre os entes federados e a União, preciso dizer do enorme esforço que
vem fazendo o Presidente Lula no sentido de conter
os avanços da violência e do tráﬁco de droga em todo
o País. Em meados de maio, o Presidente, juntamente com o Ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, fez o
lançamento do Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack. Com investimento de R$400 milhões previstos
ainda para este ano, o Plano reúne e fortalece projetos
de enfrentamento às drogas já desenvolvidos através
do Programa Nacional de Segurança com Cidadania
(Pronasci).
Com a junção de vários Ministérios e órgãos ligados à segurança pública, o Presidente Lula tem a
intenção de fazer um diagnóstico do consumo do crack
e suas consequências. O objetivo é desenvolver ações
que garantam tratamento e reinserção social, informação e orientação, formação de recursos humanos
e desenvolvimento de metodologias e enfrentamento
ao tráﬁco.
Neste governo, já há projetos estratégicos sendo
realizados que vêm fazendo um trabalho de prevenção
e informação para os cidadãos. É o caso do Serviço
Nacional de Orientação e Informação sobre a Prevenção do Uso Indevido de Drogas, através do número
08005100015; a rede de pesquisa sobre drogas, que
promove a formação, o intercâmbio e a descentralização de recursos humanos em pesquisas sobre drogas,
com 600 pesquisadores cadastrados e 309 grupos de
pesquisas identiﬁcados.
Cito aqui apenas algumas das inúmeras ações, Sr.
Presidente, que o Governo Federal vem tomando para
conter o avanço da violência provocado pelo consumo
dessa terrível droga, que é o crack, que vem tomando
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conta da nossa juventude, dos nossos adolescentes.
É preciso mesmo que seja feita alguma coisa de forma
bastante forte, enérgica, para conter esta situação.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Eu
passo a palavra a minha conterrânea, Senadora Níura Demarchi.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador
Belini Meurer, é com honra que também posso fazer
este aparte a V. Exª e colocar, realmente, essa grande
preocupação. O senhor traz aqui a esta Casa um tema
recorrente em nosso País, desde a criação da Secretaria Nacional Antidrogas, colocada à disposição pelo
então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Só para
citar uma passagem, de 97 a 2000, nós já havíamos
criado na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul uma
comissão antitóxicos, que foi a primeira realizada por
uma Câmara de Vereadores do Brasil, justamente com
essa preocupação, Senador. Hoje eu vejo a questão
da droga no território nacional como uma questão até
de defesa, da grande força de defesa no nosso País.
Nós não podemos nessa medida colocar só responsabilidade aos governantes dos Estados, sejam eles de
que Estado for, sejam eles de que partido for. Quanto à
questão da droga e principalmente do crack, o senhor
sabe também e acompanha que o Estado de Santa
Catarina, através da imprensa e da própria televisão,
de um grupo da RBS TV e jornal do nosso Estado, trabalha a campanha Crack nem Pensar. É um dos Estados brasileiros, hoje, que tem uma evidência muito
forte e traz a mídia e a responsabilidade para todos.
Mas quero dizer neste aparte, Senador, que considero a sua posição muito valiosa e que entendo que a
questão do crack e das demais drogas no Brasil vem,
de fato, de vontade política, mas dessa vontade política
multidisciplinar entre Estados, Municípios e, principalmente, o Governo Federal. Não no sentido de colocar
para o Presidente da República essa responsabilidade.
Não é neste sentido. Eu entendo mais maduro ainda.
Nós estamos tratando da epidemia da saúde pública
que é o crack. É uma epidemia considerada, a meu
ver, pior do que a Aids e pior do que a dengue. E nós
tivemos enfrentamentos tanto de uma coisa como de
outra, em governos anteriores e neste Governo também, de um trabalho efetivo da própria Defesa civil,
das Forças Armadas, das Secretarias Estaduais, da
Vigilância Sanitária, do Ministério da saúde, do Ministério da Educação. Eu entendo que isso, Senador é
uma preocupação da Nação, é uma preocupação de
Estado. E, como eu tenho dito, eu acho que no Brasil
tudo vai muito bem, Senador Belini, mas as funções
inerentes ao Estado Brasileiro, quais sejam, saúde,
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educação e segurança pública, todos deixam muito a
desejar. Então, eu considero que essa sua preocupação é extremamente pertinente, é uma preocupação
de todo o povo brasileiro, é uma preocupação de todos
os líderes políticos, é uma preocupação de todos os
candidatos à Presidência da República. Mas eu acredito que, se não houver uma junção de vontades entre
todos os Ministérios e a aplicação de dinheiro público
na prevenção da utilização da droga e na proteção
principalmente dos comandos – aí vem a segurança
pública – para cuidar melhor do nosso território, porque a entrada de droga neste País... O Brasil virou o
centro de excelência do transporte e de utilização de
drogas. Então, Senador, eu não poderia deixar de me
manifestar. Em Santa Catarina, hoje, estamos vendo,
em Jaraguá do Sul, minha cidade – coisa que não se
via há muito tempo –, crianças, meninos e meninas,
envolvidas com o crack, deixando as famílias e todo o
aparato, inclusive do Conselho Tutelar e das delegacias,
numa temeridade realmente. Ninguém mais sabe o que
fazer. Mas acho que temos de unir todas as forças. Isso
aqui é uma questão suprapartidária, uma questão de
Estado democrático de direito. Parabenizo V. Exª pelo
seu pronunciamento. Eu não poderia deixar de acrescentar a minha preocupação, juntamente com a de V.
Exª, pela função de Estado e pela questão multidisciplinar. Todos devemos levantar essa bandeira e proteger o nosso Estado, especialmente a nossa criança
e o nosso jovem. Muito obrigada, Senador.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senadora Níura, pela intervenção muito bem
pensada e elaborada. Eu não sei se toda essa gente
está preocupada – pelo menos, deveria estar.
Todos esses nossos candidatos, todo esse pessoal que está colocando os seus nomes para a apreciação da população deveria, pelo menos, estar preocupado com essa situação da violência e, ainda mais,
do crack propriamente dito.
A grande questão, Sr. Presidente, é que a violência, que sempre foi dos grandes centros do Brasil, está migrando para as pequenas cidades. Santa
Catarina é um Estado de pequenas cidades. A maior
cidade de Santa Catarina é Joinville, que tem 500 mil
habitantes, quer dizer, é uma cidade de médio a pequeno porte, e o número da violência está aumentando cada vez mais.
Diante disso, eu gostaria, então, de acrescentar
a essas questões que, se as iniciativas para conter o
avanço do crack ainda são pequenas no que diz respeito às ações de responsabilidade dos Governos, o
mesmo não se confere à imprensa catarinense – isso
que a Senadora Níura falou.
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O grupo RBS, Rede Brasil Sul, um grupo de telecomunicação que está localizado no Rio Grande do
Sul e em Santa Catarina, tem televisões, jornais, rádios e desenvolve uma grande campanha de combate
ao crack – Crack, nem Pensar –, que é um sucesso
em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul,
através de comerciais de impacto, mostrando quais
as consequências do uso e de mobilização que conclamam as famílias a participarem de debates sobre
os temas.
Os veículos de comunicação da RBS têm prestado
um serviço fundamental para a diminuição dos índices
do consumo de crack. Esta semana, por exemplo, fui
informado pelo jornal Diário Catarinense, do Grupo
RBS, que cidades antes tranquilas e saudáveis já estão
sendo afetadas pelos malefícios do crack. Diz o editorial
da última segunda-feira do Diário Catarinense:
“Nessas áreas, o tráfego age com a mesma ousadia e visibilidade com que atua nos centros urbanos
maiores, como na região de Florianópolis, por exemplo.
Na área rural de Concórdia, oeste do Estado, segundo uma consumidora, a entrega de drogas é feita aos
usuários através de um serviço de moto”.
Muito bem organizado. Essa é a grande questão
que temos para enfrentar, e aí ﬁca o nosso questionamento: o que fazer? Em vista disso, é urgente que
chamemos as responsabilidades. Vamos procurar unir
esforços, Governo Estadual, Governo Federal, para
que o craque não só não avance para as cidades pacatas, mas diminua e, quem sabe, seja exterminado
dos grandes centros.
A tarefa é de todos nós e nós precisamos ir ao
trabalho.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Magno
Malta por cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Senador Suplicy, nobre Senador Raupp,
Srª Senadora, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, nesta terça-feira de esforço concentrado, sou motivado a vir a esta tribuna.
Aliás, quero colocar aqui, Senador Suplicy, a minha camisa e, de antemão, parabenizar a Rede Globo
pela discussão do tema na novela Passione. Certamente
bem-informada como é, essa emissora discute o tema
com base em pesquisas. E a mim compete, Sr. Presidente, nesta hora, como Presidente da CPI da Pedoﬁlia, parabenizar a Rede Globo pela novela e por trazer
à tona, descortinar um crime nojento, absolutamente
hediondo, quantas vezes quisermos, de adultos que
saciam a sua lascívia e a sua tara em cima da miséria
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emocional de pequenos. Por isso, parabenizo a Rede
Globo e, mais uma vez, conclamo o Brasil para que
vistamos esta camisa contra o crime mais nefasto que
grassa na Nação brasileira, Senador Raupp, o mais
sujo de todos eles.
O orador que me antecedeu, um nobre Senador
recém-chegado a esta Casa, falava do crack. Nós estamos vivendo num País em que há mais gente usando
criança do que usando droga.
E reitero que as drogas são as drogas, independentemente do nome. Não podemos nos esquecer
da maconha, da cocaína, da merla, do álcool, do cigarro. Aliás, eu diria que o grande drama do Brasil é
o álcool.
Sr. Presidente, quero saudar algumas pessoas
que veem à TV Senado. Aliás, quem viaja por este
País, Senador Suplicy, sabe como essa TV Senado é
vista, até porque, em cada canto deste País, por mais
simples que ele seja, todo cidadão tem uma parabólica. A parabólica é muito barata, todo mundo tem.
Com a parabólica, acompanha-se e vê-se tudo. Eu
me surpreendo porque, a cada lugar que chego, nos
lugares menores desta Nação e do meu Estado aonde
vou, encontro alguém dizendo: “Eu vejo o senhor na
TV Senado, vi o senhor dando uma entrevista ontem,
falaram isso, e eu vi.” São entrevistas de que nem me
lembro que estão sendo repetidas, e as pessoas veem
na TV Senado, porque esse veículo de comunicação,
Senador Suplicy e meu caro Zezinho, é muito importante para o Brasil.
Por isso, venho a esta tribuna por tudo o que me
tem motivado a vida inteira, que é a defesa de gente,
da vida, da família. E não consigo de fato me acostumar.
Na semana próxima passada, Senador Suplicy,
Senador Raupp, minha nobre Senadora cujo nome
ainda não decorei. É um nome até meio difícil de falar.
Tenho até medo de me arriscar e de quebrar minha
língua. O sobrenome.
Senadora, fale seu nome, por favor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Senadora Níura Demarchi.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E isso
é sem o microfone. Mas isso é pulmão de lutador de
boxe.
Níura?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Demarchi.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Níura?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Níura Demarchi.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É descendente de italiano? (Pausa.)
Minha cara Senadora, nos jornais do meu Estado
isso é uma coisa constante, e não nos acostumamos
com isso, pelo grau de periculosidade. A dor toma a
minha alma e me assusta todos os dias, e alguns me
perguntam se já não estou calejado e acostumado
com isso.
“Menina de seis anos é vítima de estupro”, diz o
jornal A Gazeta do meu Estado. A mesma matéria é
trazida com manchete maior: “Criança sequestrada e
estuprada.” A família de Leandra dos Santos, 12 anos,
assassinada em Barra do Riacho, distrito de Aracruz...
– o povo de Aracruz é um povo ordeiro, mas um desgraçado qualquer ceifou a vida dessa criança. A população continua revoltada.
“Intrigado com o mistério que envolve a morte da
sua ﬁlha, o portuário Roberto Batista – a quem abraço
–, 31 anos, reclamou de tanta insegurança: ‘Depois da
morte de minha ﬁlha, o distrito todo se mobilizou’”.
Aqui nós temos a matéria da criança sequestrada. Dias depois da menina Leandra dos Santos, de
12 anos, ser enterrada após morta em uma plantação
de eucaliptos em Aracruz – porque lá está a Aracruz
Celulose... a menina foi sequestrada e estuprada por
um maníaco em Jacupemba.
Esses desgraçados... Desgraçados! Um dia desses uma senhora me parou na rua e disse: “Meu ﬁlho,
eu não gosto quando eu vejo você na televisão e chama os pedóﬁlos de desgraçados.” Eu só chamo de
desgraçado porque eu não tenho outra palavra. Aliás,
desgraçado é falta de graça, é quem não tem graça,
quem não tem misericórdia.
O sujeito invade o emocional, o moral, o psicológico, o físico de uma criança, não tem dó da família,
não pensa, tão-somente se interessa em saciar sua
lascívia, em saciar sua tara desenfreada. E quando
a CPI da Pedoﬁlia começou, nós não tínhamos uma
legislação neste País que pudesse fazer um inquérito
com esses desgraçados presos. Mas, hoje, há uma
sociedade que se levantou, uma sociedade que não
aceita, que se revoltou, visto a sociedade de Aracruz,
a sociedade do distrito de Jacupemba e o Estado do
Espírito Santo, a cada crime bárbaro como esse que
os jornais notiﬁcam e noticiam, até porque são milhares tantos outros de anônimos.
Nós precisamos, Senador Raupp, convocar um
plebiscito no Brasil. E estou com ofício pronto para a
nossa CCJ, um plebiscito para que façamos uma miniconstituinte na questão e no item segurança pública.
Porque nós precisamos, em nome da vida e em nome
da família, instituir prisão perpétua no Brasil e separar
do convívio da sociedade compulsivos miseráveis que
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abusam de crianças em nome da sua tara, sem respeitar suas famílias. Aqui tem uma foto da criança.
Outra manchete mais triste aqui: “Pastor indiciado
por abusar de duas meninas”.
“Após quase dez anos de silêncio, duas jovens,
sobrinhas de um ex-pastor – existe isso? – de 52 anos,
denunciaram-no por molestá-las.”
Aconteceu em Vila Velha. O acusado foi denunciado na tarde de ontem. Esse desgraçado tem que
apodrecer na cadeia. Sujeito que põe uma Bíblia na
mão, diz que é pastor e abusa de criança, esse peste
nunca foi pastor. Ele se valeu da condição de religioso
para ser acobertado, até porque o pedóﬁlo é “um sujeito
acima de qualquer suspeita”, e que quer ﬁcar insuspeito
e continuar saciando a sua tara, a sua lascívia sem ser
percebido e, mais que isso, ser defendido.
De acordo com o Titular da Delegacia da Criança
e do Adolescente, Dr. Marcelo Nolasco, meu amigo,
grande delegado, delegado sensível e valente, em
quem tenho debitado grande conﬁança, meninas foram abusadas com doze anos, mas somente no ano
passado uma delas contou o que aconteceu à mãe.
Uma fez a tempo; a outra não, Senador. Não sei se
V. Exª conhece, se a Senadora conhece a lei. A lei
diz que, quando uma criança é abusada e não existe
a denúncia ainda na infância – por não querer expor
a criança ou a família, em sendo um pai, alguém da
comunidade inﬂuente – ao fazer 18 anos...E essa matéria que a Tribuna trouxe ontem serve para explicar
ao Brasil. A lei diz que é uma ação civil privada, não é
pública. Isso quer dizer que, se a família não autorizar,
o Ministério Público não pode denunciar. Mas a lei diz
que essa criança, ao fazer dezoito anos, tem mais seis
meses para poder denunciar o seu abusador. São dezoito anos, Senador, e seis meses. Passados os seis
meses, Senador Raupp, em não havendo a denúncia,
esse crime não existe. Por esse crime, esse compulsivo não mais responderá, e não existe pedóﬁlo de uma
criança só. O pedóﬁlo, quando é pego, ele e revelado.
Uma investigação há de revelar um rastro de sangue,
de sofrimento, de angústia e de choro na vida pregressa desse indivíduo.
Uma denunciou com dezoito – ainda tinha seis
meses para fazê-lo; a outra denunciou com dezenove – já tinha perdido o direito. Sobre esse crime da de
dezenove anos, ele não responde; ele pode até processá-la por calúnia e difamação. Foi o que aconteceu
com Joana Maranhão, nossa nadadora premiada de
Olimpíadas, uma campeã que hoje nada no Minas –
embora seja pernambucana, está em Belo Horizonte.
Ela denunciou o seu técnico, que abusou dela quando
Joana tinha tenra idade e começou a aprender nadar.
Quando Joana resolveu contar, depois de tantos trau-
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mas, ao ﬁcar adolescente, mocinha... E a mãe conta os
traumas, porque uma criança traumatizada dá sinais,
ela começa a sinalizar o abuso que sofreu. Ela não
fala, porque ela está sob o império do medo.
O pedóﬁlo quando conquista, ganha a conﬁança
da criança; em seguida, ele começa o bulinamento, ou
seja, a manipulação sexual; e, depois, quando consegue a conjunção carnal – e aí realiza a sua lascívia –,
ele começa a dizer à criança: “Olha, não conte a ninguém, isso é um segredinho só nosso. Seu pai e sua
mãe não podem saber porque eles correm perigo, pode
acontecer alguma coisa ruim com sua mãe e com o seu
pai”. A criança começa a se sentir culpada, porque ela
começa a entender que permitiu, Senador Raupp. E
o modus operandi do pedóﬁlo é conquistando, dando
alguma coisa, e a criança começa a entender que ela
recebeu presentes. Aliás, esse é o modus operandi
desses pestes em qualquer lugar, é tudo igual. A criança começa a se sentir culpada e começa a sinalizar.
Uma criança abusada volta a fazer xixi na cama, cai
o rendimento na escola, ﬁca obesa, começa a comer
compulsivamente ou para de comer, ﬁca deprimida,
angustiada, não quer mais ir à escola, chora muito, tem
pesadelo à noite, grita dormindo, não quer mais sair,
tem medo de ir a casa de algumas pessoas, isto é, a
casa do algoz, ou então só quer viver fora, dormir fora,
na casa onde ela se acostumou com o abuso depois
de ser mexida na sua sexualidade.
A mãe de Joana hoje fala que ela começou a
perceber sinais, mas hoje ela entende que eram sinais. Aos 20 anos a Joana falou, só que a Joana falou,
mas a lei diz 18 anos e seis meses, e a Joana falou
com 20. A lei já não mais a protegia, e a Joana hoje
sofre três processos por calúnia e difamação do seu
ex-técnico.
Por isso que no ano passado, nesta Casa...E eu
ﬁco triste, Senador Raupp, porque está na Câmara Federal para ser votada e não lhe deram a devida atenção. Reﬁro-me à Lei Joana Maranhão, Senador, que foi
votada nesta Casa, que é uma Lei da minha autoria,
que é uma Lei da CPI da Pedoﬁlia, que leva o nome
da Joana Maranhão – a qual veio aqui, na Comissão
da Justiça, esteve aqui neste plenário de forma muito
corajosa, uma menina de 22 anos de idade.
Agora a Lei, Senadora, é uma ação civil popular
não mais pública. Hoje o Ministério Público, o inquérito,
o delegado não depende mais da polícia, não depende
mais de autorização da mãe ou de alguém para poder
denunciar, da família. Gostando ou não, foi abusada, vai
denunciar, e em vez, Senador Suplicy, de seis meses
após os 18, se não houver nenhuma denúncia, essa
criança, agora adulta, ﬁca livre para denunciar quando
quiser e onde quiser, quando se sentir bem, esse des-
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graçado que certamente anda pelas ruas abusando de
outras crianças. Está lá na Câmara para ser votada.
Quantas já foram abusadas! A Lei Joana Maranhão está para o Brasil e para a vida em sociedade
das crianças como a Lei Maria da Penha. Vai fechar
um ciclo de impunidades. Depois que esta lei for votada na Câmara, voltar para o Senado e for promulgada
pelo Presidente Lula, vocês vão ver, de fato, quantos
pedóﬁlos irão aparecer, porque adultas e adultas que
hoje querem denunciar sabem que não têm proteção
da lei e convivem com um monstro, com um trauma
na sua alma – é um trauma, é um monstro! – de quem
foi abusado na infância.
Por isso, trago hoje à tribuna essas duas matérias de jornais importantes do meu Estado: A Gazeta
e A Tribuna. Há uma foto aqui. Roberto Batista, pai de
Leandra, diz e fala da insegurança.
Quero dizer uma coisa. É preciso política, não
polícia. Não podemos confundir, porque polícia não vai
resolver o problema da pedoﬁlia, de abuso de criança
ou de mulher, nem de droga. Não serão as escopetas
nem as armas. Há algumas atitudes a serem tomadas
a partir do Governo, porque o crime é federal, o crime passa pela fronteira, deságua nos Estados e nos
Municípios. É preciso termos uma política preventiva
a partir da família, como fator multiplicador de informação, porque informação forma. A falta de informação
produz deformidade, e nós precisamos salvar a família,
fortalecer valores de família. Disso precisamos de uma
forma muito imediata. Não serão políticas públicas; elas
cooperarão como as engrenagens de uma máquina.
Não serão atitudes policiais que vão resolver o problema do abuso ou mesmo o problema das drogas. Mas
isso vai se resolver com multiplicação de informação,
de fortalecimento de valores da família.
No caso da pedoﬁlia, é preciso um novo momento: quebrar tabus. Quebrar tabu é ensinar uma criança
de tenra idade a respeito de seu órgão genital, do seu
bumbum, do seu piu-piu. Por que Jesus deu aquilo?
Papai do céu deu bumbum para quê? O piu-piu para
fazer xixi. Ninguém pode beijar. Ninguém pode colocar a mão. Ninguém pode colocar a boca. Carinho em
criança se faz no rosto e na mão. Não é ali. Ensinar as
crianças a autodefesa.
Lembro-me, Senador José Nery, membro dessa CPI comigo, nobre Senadora, de quando mostrei
para o Presidente Lula a imagem daquele tenente,
desgraçado, que se suicidou em São Paulo – esse já
foi tarde, deu um tiro na cabeça. Falo daquele tenente que estava no caso da Isabela Nardoni. Quando
a menina foi jogada, apareceu aquele tenente lá no
jardim fazendo varredura do local. Ele não era coisa
nenhuma. Ele estava ali tentando ver a posição que
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a criança caiu, a genitália da criança, porque ele era
um pedóﬁlo. E eu do computador dele, na quebra do
sigilo da UOL, saquei as imagens dele, e uma delas
mostrei ao Presidente Lula. Foi ele tendo orgasmo na
boca de uma criança de dois anos de idade. Se essa
criança tivesse sido instruída a se defender, quem sabe
teria gritado, teria corrido, não teria entrado naquele
quarto com aquele facínora, desgraçado. Isso ocorre
em todos os lugares.
Aqui tenho a imagem de um pai, a quem presto
toda minha solidariedade, um pai triste – vou mostrar
porque é uma foto que está nos jornais do meu Estado,
no jornal A Tribuna –, um pai choroso, abatido. Certamente esta foto foi feita em um cemitério.
Fico pensando... Pego os álbuns de família da minha casa, abro e vejo o dia do nascimento das minhas
ﬁlhas, a avó dando o primeiro banho, eu segurando a
criança pela primeira vez, a foto de quando nasceram os
primeiros dentinhos. Todo mundo tem um álbum desse
em casa. Os primeiros dentinhos, o uniformezinho da
creche, da escola, a primeira formatura na escola, a
alegria na festa com os coleguinhas da escola. E depois de uma gestação com tantos cuidados, ver o seu
ﬁlho sexualmente abusado por um bandido?!
E essas pessoas são do relacionamento da família. De cada 10 abusos, 7 a 8 são cometidos por pessoas do relacionamento da família. Seis são praticados
pelo próprio pai! Abusar sexualmente do nosso ﬁlho
alguém em quem conﬁamos, que colocamos dentro
da nossa casa?!
É muito difícil identiﬁcar essa gente, tão sutil e
perversa. Eles têm pé de pano, pé de seda. Eles são
enigmáticos. Ninguém os conhece, eles estão acima
de qualquer suspeita.
Então, é preciso um trabalho preventivo, a partir
da família. Tanto para a prevenção, para evitar o abuso... A lei tem sido feita, mas não é a lei que vai resolver. A lei pune quando um crime já aconteceu. Tudo o
que não queremos é que um crime aconteça; tudo que
não queremos é que o crime aconteça; tudo o que não
queremos é criança abusada; tudo o que não queremos
é ver pedóﬁlos. Depois, quando vão depor na CPI, só
falta terem asas. Falam bem baixo, parecem anjos que
estão ali sendo “vitimados” e “perseguidos”.
A cada dia, sinto mais indignação, Senador José
Nery. A indignação dos justos.
E essa família sofrida do meu Estado, dessa criança estuprada e morta, receba a solidariedade. Criança
de seis anos, sequestrada e morta. Aqui uma pergunta do pai: “Quantas vão precisar morrer? Quantas vão
precisar morrer?” Quantas meninas de seis anos?
E é tanta manchete ruim! Mais de cinco mil casos
de violência contra a mulher.
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A Lei Maria da Penha possibilitou a denúncia. Mas
o que nós podemos evitar? Que elas não cheguem à
denúncia, ou seja, que elas não cheguem a ser espancadas, as mulheres. É preciso tomar atitude antes de
chegar à delegacia e revermos algumas coisas neste
País. Nós estamos vivendo no país de Alice, Senador
Raupp; nós estamos vivendo no país de Alice.
Eu tenho muita alegria e orgulho – sabia, Senador Raupp? – de ser o autor da proposta da redução
da menoridade penal neste País. Homens de 15 anos,
16 anos, matam, estupram, sequestram, queimam no
pneu um ser humano – chamam de microondas. Tomam
dinheiro de aposentados na porta do banco; pegam um
cidadão de bem, tomam o cartão de crédito, levam-no
para um caixa eletrônico, chamam-no de vagabundo,
dão-lhe coronhada na cabeça; roubam bicicleta de
ﬁlho de pobre; invadem estabelecimentos – invadem
até igrejas –, e, depois, se a polícia põe a mão neles,
dizem: “Tira a mão de mim que eu sou menor!”. Menor
uma ova! Têm de responder pelo crime. Criança brinca
com bola, com boneca; criança obedece pai e mãe;
criança não queima ninguém vivo; criança não incendeia ônibus; criança não seqüestra nem rouba.
E cooperar com a segurança pública neste País é
fazer, de forma urgente, a reforma da maioridade penal.
E falo com plena convicção de quem, há 30 anos, tira
drogado da rua, de quem presidiu a CPI do Narcotráﬁco e que hoje preside uma CPI chamada CPI da Pedoﬁlia. E Deus me tem dado misericórdia para que eu
consiga dormir, mesmo vendo tanta miséria.
Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Meu caro, Senador Magno Malta, pedi o aparte a V.Exª para ter aqui a
oportunidade de relatar um fato muito grave ocorrido
no Município de Curralinho, no Marajó, no Estado do
Pará, cidade que, juntos, visitamos como parte dos
trabalhos da CPI da Pedoﬁlia. Queria relatar a V. Exª,
ao Senado e ao País, sobre uma matéria do jornal O
Liberal desta última quarta-feira. Registra-se que o
Prefeito em exercício da cidade – não o Prefeito que
nos recebeu em sua residência, quando da nossa visita
lá no Município –, que era o 1º Secretário da Câmara
Municipal, cometeu uma grave violação dos direitos
de uma adolescente de apenas 14 anos de idade.
“Prefeito preso por tortura. Vítima é sobrinha de Jamil
Macedo, prefeito em exercício de Curralinho, no Marajó. Algemada ao pé da cama, com hematomas pelo
corpo, seminua e possivelmente vítima de estupro. Foi
nesse estado que a polícia do município de Curralinho,
no Marajó, resgatou uma menina de apenas doze anos
da casa de Jamil Macedo. O agressor é o prefeito em
exercício da cidade e foi preso quando tentava fugir
do município. Ele é tio da vítima. O crime chocou os
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moradores da cidade marajoara, localizada a cerca
de 157 quilômetros de Belém. Depois de imobilizar e
agredir a sobrinha, Jamil Macedo passou pimenta na
vagina da criança. Quando foi encontrada, a menina
vestia apenas um short e um sutiã e apresentava manchas vermelhas pelo corpo. Ela foi encaminhada ao
serviço médico municipal e submetida a exames que
devem determinar se ela também foi violentada sexualmente. O laudo ainda não foi divulgado. A violência
e cárcere privado ocorreram na casa onde a criança
vive com a mãe – irmã do agressor.” Bem, segue a
notícia, detalhando como a denúncia chegou ao Conselho Tutelar da cidade, conselheiros com os quais
tivemos a oportunidade de dialogar quando da nossa
visita, do trabalho da CPI naquele Município marajoara, quando o senhor nos disse que, pela primeira vez,
ao chegar a um Município, não encontrou um táxi, não
encontrou um veículo, e lá tivemos que nos deslocar
do campo de pouso onde o helicóptero nos deixou em
mototáxi, até a sede da associação dos pescadores,
onde realizamos a nossa reunião de trabalho da CPI.
Senador Magno Malta, faço este registro durante o
pronunciamento de V. Exª porque essa luta à qual a
CPI, presidida por V. Exª, vem se dedicando, levantou
essa cortina de uma realidade infame, violenta, a qual
não podemos, de forma alguma, aceitar. Faço o relato
de fato envolvendo uma autoridade municipal que tem
a obrigação de zelar e de proteger o direito de todos,
em especial o direito das crianças e dos adolescentes. De forma alguma, poderia cometer esse crime. E
preso está neste momento, por conta da violação de
um direito fundamental à integridade física, moral e
psicológica de uma adolescente de 12 anos de idade.
Essa crueldade, infelizmente, ainda vai se repetindo
País afora, mas a grande verdade é que o trabalho da
CPI vem dando oportunidades para que a sociedade,
a família, as pessoas sejam despertadas para essa
problemática que não é nova, mas que a CPI ajudou
a desvendar. Hoje, milhares de pessoas, milhares de
famílias, milhares de seres humanos, que têm a possibilidade de comprovar e de identiﬁcar esses crimes,
procuram o Conselho Tutelar, a Polícia, para registrar
a ocorrência, o Ministério Público, a Justiça, a CPI, tal
foi o grande número de denúncias que essa CPI vem
investigando, com certeza, contribuindo fundamentalmente para que o nosso País possa se livrar dessa
verdadeira chaga que entristece e que, sem dúvida
nenhuma, compromete o nosso futuro. Porque, como
bem V. Exª tem aﬁrmado várias vezes, se as coisas
continuarem como estão, corremos o risco, num futuro bem próximo, de termos mais crianças abusadas
que pessoas envolvidas com drogas. Portanto, essa
realidade hoje tem de ser combatida, do ponto de vis-
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ta da punição exemplar a todos os envolvidos nesses
crimes. De outro lado, devemos avançar em programas, em propostas, em educação, em possibilidades
de garantir a dignidade dessas pessoas, para que
nenhuma criança, em nenhum lugar deste País, venha a ser submetida à violência sexual, à tortura, ao
castigo degradante ou a qualquer forma que diminua
a sua condição de ser humano, comprometendo, assim, irremediavelmente o seu futuro. As autoridades
policiais e o Ministério Público do Pará estão atentos
a fatos como esses, mas sabemos que é preciso um
mutirão nacional cada vez mais intenso, que tem a liderança de V. Exª, que tem reunido a CPI em diversos
Estados da Federação, em Municípios do interior do
País... Na Amazônia mesmo, V. Exª, junto comigo, foi a
Altamira, a Itaituba, a Curralinho, no Marajó, a Belém,
mas fomos também juntos a São Paulo, ao Município
de Catanduva, fomos a Correntes, no Piauí, fomos à
Bahia, fomos a São Luís e, com certeza, fomos a dezenas de eventos, seminários e encontros que V. Exª
tem liderado, junto com igrejas, com associações, com
conselhos tutelares, com entidades defensoras dos
direitos das crianças e dos adolescentes. É, sem dúvida, um grande exemplo de como se pode combater
uma chaga tão perversa, de tanta violência contra as
nossas crianças. V. Exª, no seu Estado, tem me relatado a verdadeira cruzada que tem feito, reunindo em
praça pública milhares de pessoas em eventos de caráter popular, chamando a atenção da população para
esses graves crimes e, sobretudo, para o trabalho que
precisamos fazer, num grande mutirão, para superar
esse tipo de violência. Meus cumprimentos a V. Exª e
muito obrigado por ter me feito membro da CPI para
ajudar, contribuir nessa luta para punição e, sobretudo, para melhorar, aperfeiçoar a legislação brasileira
no combate a esses crimes. Meus cumprimentos e
minha saudação a V. Exª pela sua bravura, por sua
coragem. Inclusive, V. Exª teve a vida ameaçada por
bandidos de alta periculosidade e, como V. Exª tem
aﬁrmado muitas vezes, bandidos tão ou mais perigosos do que aqueles que V. Exª combateu e prendeu,
através da Justiça brasileira, na CPI do Narcotráﬁco.
V. Exª faz hoje essa cruzada pela cidadania e pelo direito de nossas crianças. Meu reconhecimento, mas
não é meu, é desta Casa, mas não é desta Casa, é
do País, é do Espírito Santo, da sua terra, da sua gente que lhe trouxe para o Senado da República. Meus
cumprimentos a V. Exª por essa determinação, essa
coragem e essa bravura. Claro que não é com tudo
nessa questão que concordamos, como, por exemplo,
o debate em relação à redução da maioridade penal.
Mas essa é uma questão que continuaremos discutindo
e trabalhando aqui no Congresso Nacional e junto à
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sociedade brasileira. Porém, na causa fundamental do
combate à violência e aos crimes de pedoﬁlia, estamos,
inegavelmente, conjugando os mesmos esforços para
livrar o País das atrocidades que temos presenciado.
Meus cumprimentos a V. Exª.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Um aparte, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obrigado, Senador José Nery, eu incorporo a sua fala ao
meu pronunciamento, me solidarizo com a família de
Curralinho, me solidarizo com a família. Sofrer e continuar lutando diante do drama de uma criança de 12
anos, como essa que V. Exª cita. Mas obrigado ao delegado, ao Ministério Público por manter esse facínora
preso. Eles não podem, de fato, estar nas ruas. E as
crianças de Catanduva, de Curralinho, do Marajó, as
crianças de Belém, de Portel, as crianças do Espírito
Santo, uma criança de cinco anos de idade, estuprada, rasgada no seu ânus, na sua vagina... Os médicos,
desesperados, choravam sem saber como fazer a cirurgia. Uma criança de apenas cinco anos...
Eu fui ouvir aquele canalha na cadeia pública. Ele
me contava a prática do crime numa criança de cinco
anos com requintes de crueldade.
Outro facínora, na mesma cadeia, abusava de
crianças em tenra idade, quando elas chegavam aos
dez ou onze anos. Quando começavam a nascer os
primeiros pelos pubianos, ele cortava, catalogava e tinha uma grande coleção de pelos pubianos para o seu
deleite. Onde estamos vivendo? Onde estamos vivendo? E nós precisamos, realmente, fazer essa grande
cruzada no Brasil em defesa de nossas crianças.
Senadora.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada,
Senador Magno Malta. Eu não poderia, num momento
tão importante e na minha tão breve passagem pelo
Senado Federal, deixar de cumprimentá-lo não só em
nome do Estado de Santa Catarina, mas em nome
de todas as mulheres brasileiras. O senhor trouxe ao
Senado Federal e à Nação brasileira um dos temas,
acredito, mais difíceis no âmbito da criminalidade. Mas
o que não podemos permitir, Senador... E aí eu o parabenizo e quero também esclarecer que não comungo
de um ideal, talvez no momento, quanto à questão da
progressão da idade penal, da diminuição, na verdade, da idade penal, mas até há pouco tempo, eu era
inﬂexível no sentido de que a penalidade não fosse
tão abrangente nem tão longa. Hoje, Senador Magno
Malta, pelo que se percebe da violação, especialmente
da opressão, da invasão das mentes criminosas deste País a um templo inocente, que é a nossa criança,
eu não posso deixar de dizer que o cárcere privado e
perpétuo é pouco para esse tipo de crime. Não pos-
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so deixar de dizer que, pela prática criminosa dessas
ﬁguras que não têm mente humana, mas uma mente
animalesca, uma mente imprópria, indigna, essas pessoas devem ser tratadas como tal. E o senhor, Senador, teve muita coragem e dispôs da sua vida, do seu
trabalho, aqui no Senado Federal e para todo o Brasil.
Então, quero parabenizá-lo e fazer voz junto a V. Exª
no abaixo a opressão infantil e adolescente neste País.
Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço à senhora e vou incorporar seu aparte ao meu
pronunciamento. Muito obrigado pela fala e por fazer
coro conosco.
Encerro, Sr. Presidente, reiterando que, quando
falo em redução de maioridade penal, tenho solução
e moral também. Tiro drogados da rua há trinta anos.
Tenho uma instituição chamada Projeto Vem Viver.
Aliás, tenho duas. Tenho uma para meninos de oito
a treze anos. Há trinta anos, coloco ﬁlhos dos outros
na minha casa, tiro da cadeia, dos guetos, recebo do
juiz, do Ministério Público, da delegada, do delegado
e da mãe, chorando, do padre, do pastor. Tenho mais
de cem lá.
Tenho solução quando falo em redução da maioridade penal, porque aqueles que se atemorizam diante
do tema dizem: “Vamos pegar uma criança e colocá-la
num presídio? Ela vai sair pior!” Não. O cara que está
no presídio não quer essa criança lá. Uma criança que
tem a coragem de queimar o índio Galdino, de dar uma
coronhada na cabeça de Eliza Samúdio, de arrastar
João Hélio pelas ruas do Rio de Janeiro e de cometer
tantos outros crimes... De cada dez assassinatos no
Brasil, em oito o executor é um homem de dezessete
ou dezoito anos, que mata, estupra, sequestra. Lembro
que, quando tinha dezesseis anos, eu já era homem.
Quando eu tinha dezessete, já era homem e sabia o
que estava fazendo. Minhas ﬁlhas entraram na faculdade com dezesseis anos.
Ora, o que estou propondo não é mandar para
Bangu I nem jogá-las em esgotos humanos, mandar
para a Febem ou para as Unips da vida, em que são
maltratadas e são esgotos de seres humanos. Não é
isso. Ao fazer a redução da maioridade penal, a minha
proposta é: todo cidadão brasileiro que cometer crime
com natureza hedionda, perca a menoridade e seja
colocado na menoridade para pagar as penas da lei,
obrigando o Estado a construir centros de ressocialização. Isso quer dizer que nesses centros é obrigatório
haver a presença do Senai, a presença dos Cefets. As
famílias entrarão na sexta-feira, mãe e irmãos, devidamente monitorados, e ﬁcarão até segunda-feira pela
manhã com esse menino. Não teremos beliches, mas
quartos amplos e um conjunto poliesportivo para que
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tão somente descubramos talentos numa vocação de
campeões que o Brasil tem para o vôlei, para o basquete, para o jiu-jitsu, para o boxe e vamos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Sr. Senador, alguns Senadores estão com
horário de voo marcado. Eu só gostaria de pedir para
fazermos a conclusão. Eu dou mais dois minutos para
fazermos essa conclusão. Pode ser?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É assim, mas o senhor vai se acostumar. Quando a gente está aqui, a gente não quer que o tempo passe, e
quando está lá embaixo a gente ﬁca fazendo assim
para os outros. Mas todos fazem a mesma coisa. E
eu também, quando estou lá embaixo, digo que estou
com horário de voo marcado. Todo mundo quer sair e
tal e todo mundo quer falar.
Mas o assunto é tão palpitante, o Senador Nery
colocou, a Senadora colocou, e eu quero dizer.
Aqui dentro desse centro de treinamento, sim, nós
vamos devolver homens e mulheres recuperados para
a sociedade, de fato, e para a família e para fornecer
alegria à sociedade e não mais delinquir. De fato recuperados, com dignidade. Não estou dizendo que eles
devam ir para Bangu I. Nós precisamos criar centros
de ressocialização. Até porque não são todas as crianças que vão para lá. Porque a lei é feita da regra para
a exceção. Ninguém faz lei da exceção para a regra.
Então o que estou propondo é, de fato, ressocializar;
é dar 180 graus numa mente criminosa. Porque a senhora há de convir comigo que quem tem 17 anos e
joga um litro de gasolina num ônibus e o queima com
uma criança dentro, a senhora há de convir comigo que
quem estupra uma mulher e põe uma arma na cabeça
dela, chama de vagabunda uma mãe de família, com
17 anos de idade, não pode ser tratado como criança,
porque criança não é. Então, eu tenho proposta, tenho
saída e tenho solução. Esta é a saída: ressocializar e
devolver à sociedade.
Mas eu queria dar esta camisa para a senhora,
que certamente é mãe de família e falou tão bem dessa
luta, e certamente, no íntimo, na alma, nas suas ações,
e não se tornou Senadora, não foi para a vida pública
por não estar lutando em favor da família. Eu gostaria
de lhe entregar esta camisa. (Pausa.)
Sr. Presidente, todas as vezes que estiver sentado nessa cadeira, peça a Deus para ser assaltado
pelo espírito de Mão Santa, porque aí a gente fala uma
hora, uma hora e meia. Mas agora concedo a palavra
ao Senador Raupp. E ele está muito feliz, sorria, porque
dizem que você é o primeiro na pesquisa lá...
(Interrupção do som)

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o
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Sr. João Faustino deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Belini Meurer.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Obrigado, Senador Magno Malta...
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, V. Exª me permitiria a palavra pela ordem, só
para ler um requerimento? Seria possível?
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Pois não.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Agradeço, com aquiescência do Senador Valdir Raupp.
O requerimento está elaborado da seguinte maneira, Sr. Presidente:
“Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado
Federal emita Voto de Pesar à família e amigos de Dorina de Gouvêa Nowill, falecida aos 91 anos de idade
no último ﬁnal de semana em São Paulo. Dorina Nowill
ﬁcou cega aos 17 anos de idade, devido a uma infecção
ocular, passando a partir de então a vivenciar as diﬁculdades enfrentadas pelas pessoas cegas no Brasil,
às quais se dedicou na conquista de cidadania.
Pedagoga, em 1946, criou uma fundação para
produzir e distribuir livros em Braille, que na década
de 1990 ganhou o seu nome, passando a se chamar
Fundação Dorina Nowill para Cegos.
Além de ser a maior imprensa Braille da América
Latina, a Fundação Dorina Nowill atua na proﬁssionalização e na capacitação para a vida das pessoas cegas.
Possui instalações voltadas à produção de áudio livros
lidos ou gerados em formato para computador; salas de
capacitação em informática; ambientes próprios para
ensinar ao cego como lidar com utensílios caseiros e
organização de sua própria casa, dentre outras atividades, inclusive com mobilização de voluntariado.
A Fundação Dorina Nowill realiza um trabalho
proﬁssional, integral e absolutamente necessário, cujo
exemplo deve ser seguido pelas demais organizações
voltadas ao atendimento da pessoa com deﬁciência,
especialmente as do Poder Público.
Agraciada que foi com o Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz, do Senado Federal, que homenageia mulheres com destaque na área dos Direitos Humanos no
Brasil, é meritório que Dorina Nowill seja, agora postumamente, lembrada e honrada por esta Casa, que reconhece nela o exemplo digno de cidadania e de participação
nas conquistas sociais de nossos cidadãos”.
Então, é um requerimento, Sr. Presidente, de voto
de pesar à família e a amigos.
Realmente, a professora Dorina Nowill se tornou
uma referência no Brasil, na América e no mundo no
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atendimento à pessoa cega; e a Fundação Dorina Nowill
para Cegos faz – sempre fez e continua fazendo – um
trabalho exemplar e pode orientar o Brasil inteiro em
relação a como trabalhar com a pessoa cega, esteja ela
na escola, em atividades da vida diária ou preparandose para o trabalho, porque é um trabalho referência,
conceituado e muito estimado em termos de iniciativas
no Brasil e no mundo. Ela é reconhecida – sempre foi
reconhecida – no mundo inteiro, e a Fundação Dorina
Nowill, por várias vezes, esteve presente em audiências
públicas no Senado para debater o tema da cidadania
para a pessoa cega, para o brasileiro cego.
Então, é o voto de pesar, mas também de reconhecimento pelo belo trabalho que, sem dúvida, ela e
tantas outras pessoas ﬁzeram e continuam fazendo
em nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT – SC)
– Senador Flávio Arns, do PSDB, está registrado.
Agora, passo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, só para registrar a presença do Prefeito Marcelo “Pata”, de São Jerônimo, que é do PP lá do Rio
Grande e fez questão de vir aqui para dizer que está
apoiando a nossa reeleição ao Senado.
Obrigado, Presidente.
Obrigado, meu Senador.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Obrigado, Senador Paim.
Senador Valdir Raupp, com a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Belini Meurer, do meu querido Estado de Santa Catarina, Estado natal, que me
cedeu, que me emprestou a Rondônia, onde já estou
há 33 anos servindo ao povo do meu querido Estado
de Rondônia, queria agradecer à Senadora Selma,
também de Santa Catarina, e ao Senador Eduardo
Suplicy, que, gentilmente, cederam o espaço para que
eu pudesse falar antes dos seus pronunciamentos,
cumprimentar as Srªs e os Srs. Senadores e dizer da
nossa alegria de retornar à tribuna do Senado Federal
depois de alguns dias.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer . Bloco/PT –
SC) – Senador, desculpe-me interrompê-lo, mas precisamos prorrogar a sessão por mais uma hora até que
todos tenham feito a sua fala. Por favor.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Perfeitamente. Mais uma vez cumprimento as Srªs e os Srs.
Senadores, as senhoras e os senhores ouvintes da
Rádio Senado e telespectadores da TV Senado.
Neste retorno ao Senado Federal, eu queria fazer
um breve balanço das ações do Governo Federal, em

286

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de agradecimento ao Presidente Lula, este Presidente que vai
ﬁcar marcado na história do País, pelos investimentos
que vem fazendo em todo o Brasil – e eu cito aqui algumas ações no meu Estado de Rondônia –, diminuindo
a miséria e a pobreza nos quatro cantos do Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Valdir Raupp, permita-me interrompê-lo para uma
questão de ordem. É importante e em seu benefício.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois
não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
notei que a TV Senado parou de transmitir, não está
transmitindo o pronunciamento de V. Exª. Informaramme que é pelo Horário Eleitoral, mas eu veriﬁquei que
a TV Senado não está transmitindo o Horário Eleitoral,
está transmitindo outra programação. Eu gostaria de
perguntar à Mesa Diretora, ao Sr. Presidente se não
está sendo transmitido o Horário Eleitoral, por que não
transmitir a sessão do Senado?
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Senador Suplicy...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Voltou? Então, graças à observação, quem sabe, V. Exª
está de novo com a voz pela TV Senado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Voltou mesmo?
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Os funcionários estão veriﬁcando agora, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Então, volto a cumprimentar o nobre Presidente Belini Meurer, do Estado de Santa Catarina, agradecendo à Senadora Selma e ao Senador Eduardo
Suplicy, que gentilmente cederam seus espaços para
que eu pudesse fazer este pronunciamento. Cumprimento as Srªs e os Srs. Senadores, as senhoras e os
senhores ouvintes da Rádio Senado e telespectadores
da TV Senado.
Neste retorno, depois de alguns dias de campanha – estamos quase todos nós em campanha, não
é, Senador José Nery? – pelos Estados do Pará, Rondônia e tantos outros Estados afora...
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Com certeza.
Senador Valdir Raupp, só para corrigir, quem está no
plenário, na verdade, é a Senadora Níura Demarchi.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Perdão.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Compareço aqui
para ajudar V. Exª a corrigir essa informação e dizer
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que estamos aqui prontos para escutar o senhor, que
tão bem defende o seu Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Perdão,
Senadora Níura.
Quero dizer da alegria de voltar aos trabalhos.
Já votamos matérias importantes nesta tarde e pela
manhã nas Comissões, sobretudo na Comissão de
Assuntos Econômicos, beneﬁciando vários Estados
da Federação.
Tive o prazer de relatar um projeto do Estado do
Rio de Janeiro, e tantos outros Senadores relataram
projetos de outros Estados.
Mas queria aqui destacar, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, as ações do Governo Federal no
meu Estado, o Estado de Rondônia. Eu começaria pelas obras grandiosas das usinas do rio Madeira. São
duas usinas gigantes, de mais de 3.300 megawatts
cada uma, totalizando mais de 6.600 megawatts, que
vão gerar energia para o Brasil. É claro que uma parte
dessa energia vai ﬁcar no Estado de Rondônia, mas
grande parcela irá sustentar o crescimento da economia
do nosso País. Até os Estados de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e outros receberão energia do
rio Madeira, em Rondônia.
Essas usinas, Sr. Presidente, estão empregando hoje 29 mil trabalhadores direto nos canteiros de
obras, mais outro tanto de empregos indiretos que
foram gerados na cidade de Porto Velho e em todo o
Estado de Rondônia. São investimentos de mais de
R$30 bilhões. O maior investimento do PAC, do Governo Federal, nos últimos dois anos, está ocorrendo
no meu Estado de Rondônia.
Sempre falo que, nas esteiras das usinas do rio
Madeira, outros grandes empreendimentos estão chegando: fábrica de cimento da Votorantim, atacadão do
Carrefour, Makro Supermercado, shopping center, metalúrgica Alstom e Bardella, multinacionais instalandose em Rondônia. Um pequeno polo industrial começa
a se instalar no meu Estado.
Além das usinas do Rio Madeira, outras grandes
obras também estão ocorrendo, como saneamento básico, água tratada, esgoto, habitação, tanto em Porto
Velho, como em outras cidades do Estado de Rondônia.
É um investimento de mais de R$1 bilhão também.
As nossas vias de integração, as nossas rodovias, as nossas BRs federais, como a BR-319, que vai
de Porto Velho a Manaus, estão sendo restauradas e
as suas pontes construídas. Iniciou-se recentemente
a construção de uma grande ponte no rio Madeira, fazendo a travessia para a cidade de Humaitá e Manaus,
na 319, obra também de mais de 200 milhões de reais.
Da mesma forma, a ponte de integração Rondônia–
Acre, sobre o rio Madeira, lá na vila de Abunã e Extre-
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ma, onde também se inicia a sua construção, que vai
fazer parte da Rodovia do Pacíﬁco, que será iniciada
no dia 14 de novembro pelo Presidente Lula e pelo
Presidente Alan Garcia, do Peru. Da mesma forma, a
ponte binacional, ligando Guajará-Mirim a Guayaramerín, que já está com o projeto pronto e deve entrar
em licitação em breve. Ela faz parte da BR-425, que
está sendo restaurada também, com asfalto usinado,
as suas pontes construídas, assim como suas galerias,
mudando o padrão daquela rodovia tão importante para
integração do Brasil com a Bolívia e o Chile.
A BR-364 também já está sendo licitada para
uma restauração geral da divisa do Mato Grosso até
o Estado do Acre. É uma obra de mais de R$ 400
milhões, com asfalto usinado, asfalto a quente, com
acostamentos, com travessias urbanas nas cidades,
com terceiras faixas nas subidas. É uma obra grandiosa que vai se iniciar em breve.
A BR-429 é uma outra obra importante, de mais
de 300 km de extensão, que era toda de terra, ligando
também o eixo de Rondônia, da BR-364, até a cidade
de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia, passando por Alvorada D’Oeste, Terra Boa, São Miguel,
Seringueiras, São Francisco e São Domingos, chegando às barrancas do Rio Guaporé, na fronteira com a
Bolívia. Da mesma forma, a duplicação da ponte de
Ji-Paraná, um estrangulamento, um gargalo entre um
lado da cidade e o outro, e todo o trânsito da BR-364,
o ﬂuxo de caminhões e carros, aos milhares, todos os
dias, engarrafava o trânsito naquele trecho. E, com
uma emenda nossa, de R$20 milhões, essa ponte está
sendo concluída, a sua duplicação, o seu alargamento,
trazendo benefício, não só para a cidade de Ji-Paraná,
mas para todo o Estado de Rondônia e, por que não
dizer, para grande parte do Brasil.
Então, obras como essa estão acontecendo em
grande quantidade no meu querido Estado de Rondônia. E agora nós devemos nos preparar para a implantação de um polo industrial; talvez, mais do que
um. Mas, primeiro, vamos começar na cidade de Porto
Velho, a nossa capital, onde tem o porto e onde deverá
ser construído um novo porto também, porque o porto
velho já não comporta mais a quantidade de cargas
que lá está chegando.
O porto graneleiro, que foi construído na época
do meu Governo, em parceria com a iniciativa privada
e o Governo Federal, e já outros terminais portuários,
tanto o graneleiro, como o de combustíveis e de carga, foram construídos na margem do rio Madeira, mas
que já está a exigir um novo porto, grande, grandioso,
à altura para receber toda a produção de Rondônia,
Mato Grosso e outros Estados brasileiros.
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Esse polo industrial, que já está aprovado no Senado Federal – um projeto de minha autoria –, chamase Zona de Processamento de Exportação, que tem na
China em grande quantidade, tem nos Estados Unidos
em grande quantidade, já havendo 17 aprovados aqui
no Congresso Nacional para serem implantados.
E eu espero que, com a eleição da Ministra Dilma,
que tem ajudado muito o Brasil e o nosso Estado de
Rondônia, junto com o nosso Presidente Lula, e que é
simpática a essa ideia de implantar as Zonas de Processamento de Exportação, nós possamos, a partir do
ano que vem, começar a instalar esse grande polo industrial em Porto Velho. E quem sabe abrigar lá 40, 50,
100 empresas, a exemplo da Zona Franca de Manaus,
que tirou a pressão sobre o meio ambiente das matas
amazônicas e levou a população a se concentrar na
grande metrópole que é a cidade de Manaus hoje com
400 indústrias gerando mais de 500 empregos.
Então, eu quero que Porto Velho, que Ji-Paraná,
que Vilhena, que Guajará-Mirim, Ariquemes e tantas
outras cidades de Rondônia possam ser também, no
futuro, polos industriais, para aliviar um pouco a pressão sobre o meio ambiente.
Só nos resta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trabalhar pela continuidade na geração de emprego e renda do nosso Estado e, também, melhorar
a segurança pública, que não está bem. A segurança
pública, a saúde e a educação precisam urgentemente
de melhorias. E eu aposto na eleição do nosso Governador, Confúcio Moura, que é um homem sensível, que
já foi Secretário de Estado da Saúde e fez um brilhante trabalho. Foi Deputado Federal por três mandatos e
também desempenhou, com muito brilhantismo, esses
mandatos. Como Prefeito da cidade de Ariquemes por
duas vezes, eleito e re-eleito com 74% dos votos, fez
um trabalho invejável, copiado por Prefeitos do Brasil
inteiro e premiado por seus programas, tanto internamente como externamente, até em nível nacional.
Então, esse ex-Deputado, ex-Prefeito, e futuro
Governador, não tenho nenhuma dúvida, vai melhorar signiﬁcativamente a segurança pública, a saúde e
a educação do nosso Estado de Rondônia, tanto no
ensino básico, como no ensino fundamental, no ensino médio, e até na universidade, porque ele trabalhou
como Deputado e como Prefeito, ajudando as universidades no nosso Estado.
Falo ainda, Sr. Presidente, já caminhando para
o encerramento, de programas que eu devo empreender aqui, no Senado Federal. Um é a regularização
fundiária, que já tem lei aprovada por nós aqui desde
o início do ano.
A regularização fundiária tem de ser intensiﬁcada
no Estado, para dar o título de propriedade ao produ-
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tor rural, tanto o produtor rural quanto o morador da
área urbana, porque há muitas cidades que não têm
o título do Incra, logo as propriedades não têm escritura, não têm o título. Então, a regularização tem de
ser intensiﬁcada, acelerada, tanto no campo quanto
na cidade.
E o novo Código Florestal. Para tirar, acabar com
a insegurança jurídica no campo, na Amazônia, em
todo o Brasil e no meu Estado de Rondônia, nós precisamos votar no Congresso Nacional a modiﬁcação
do Código Florestal Brasileiro, dando segurança aos
produtores, que precisam trabalhar, precisam produzir para sustentar as suas famílias, tanto os pequenos
quanto os médios e grandes produtores, que fazem
a riqueza do nosso Estado e que fazem a riqueza do
nosso País.
Ainda para encerrar, Sr. Presidente, falaria da ferrovia Transcontinental. Fui Relator no Senado Federal
do Plano Ferroviário Nacional, e já está no PAC esta
ferrovia até a cidade de Vilhena, divisa com o Mato
Grosso. Mas eu estendi até Porto Velho, porque de nada
adianta para nós, rondonienses, essa ferrovia indo até
Vilhena. Ela precisa ir até o porto de Porto Velho numa
primeira etapa e, numa segunda etapa, até a cidade de
Rio Branco, no Acre, Cruzeiro do Sul, já na divisa com
o Peru, integrando as ferrovias peruanas. A exemplo
da nossa rodovia bioceânica, que vai ser inaugurada
em novembro, essa ferrovia, no futuro, também cortaria o Brasil de ponta a ponta, do Oceano Atlântico até
o Oceano Pacíﬁco, no Peru e no Chile.
Queria ainda falar rapidamente, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de um projeto que deveria ter
sido votado aqui no Senado – e aqui está um representante da categoria, Wallace, que é do meu Estado
–, que é a Associação de ex-Soldados Concursados
da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica.
Eles foram concursados e, depois de sete anos,
demitidos. E não é só no meu Estado, em todo o Brasil;
são centenas ou milhares deles espalhados por todo o
Brasil, que teriam o direito de continuar, já que foram
concursados, e foram todos demitidos. Agora estão,
em sua grande maioria, desempregados. Precisamos
trabalhar isso aqui na volta desse período eleitoral
para aprovar e dar segurança a esses proﬁssionais
que estão hoje desamparados.
Em nome do Wallace, cumprimento todos os exsoldados concursados da Aeronáutica, tanto do Estado
de Rondônia quanto de todo o Brasil.
Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento na
certeza de que o Brasil continuará crescendo com a
Ministra Dilma eleita Presidente da República, com Michel Temer, do meu partido, eleito Vice-Presidente da
República, e que essa base aliada, de que faz parte o
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meu partido, possa continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso País. E o exemplo está aí: um
crescimento recorde de sete pontos do PIB, que deverá
ocorrer este ano, a exemplo da economia chinesa, que
cresce a uma taxa de 8%, 9%, 10% ao ano.
Então, o Brasil hoje vive um momento, como
a China está vivendo, melhor do que muitos países
antigos, com os europeus, e até mesmo os Estados
Unidos da América.
E todos os cenários indicam que a economia brasileira deverá crescer por cinco, seis anos consecutivos
acima de cinco pontos percentuais do PIB. E aí nós
vamos ter condições de diminuir a pobreza, melhorar
a saúde, melhorar a educação e dar melhor qualidade
de vida para a nossa população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meuer. Bloco/PT –
SC) – Senador Valdir Raupp, obrigado pelo seu pronunciamento.
Em seguida, já passo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Belini Meurer, Srª Senadora
Níura Demarchi, querido Senador Paulo Paim, Senador Valdir Raupp, em primeiro lugar, neste momento,
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra no
Parque São Jorge, na sede do Sport Club Corinthians,
e eu gostaria de saudar esse extraordinário clube brasileiro de futebol, sobretudo a sua torcida, a sua direção e o seu presidente, Andrés Sánchez, pelos cem
anos de história do Corinthians, pois, amanhã, é o dia
do centenário do Corinthians.
Quero também saudar a decisão anunciada, na
semana passada e nestes dias, pelo Presidente Andrés Sánchez de o Corinthians realizar o sonho de
toda essa maior torcida, uma torcida rival daquela à
qual pertenço, pois sou torcedor do Santos, porque o
Corinthians ﬁnalmente conseguirá construir um estádio
de grande proporção, em Itaquera, num entendimento
com a Odebrecht, que me pareceu de bom senso. Em
princípio, seria um estádio para 45 mil pessoas, mas
esse estádio comportará, com o acréscimo previsto
para satisfazer as exigências da Fifa, 68 mil expectadores, o que viabilizará que a cidade de São Paulo
tenha um estádio para a realização da abertura da
Copa do Mundo.
Eu aqui estava preocupado e me manifestei favoravelmente a que pudéssemos ter o melhor estádio
possível para essa ﬁnalidade. Uma alternativa seria o
estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Então,
eu aqui transmiti a minha vontade de que isso pudesse
ocorrer. Se pudesse acontecer isso lá no Parque An-
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tártica, com o Palmeiras, ótimo. O Palmeiras, que em
2014 completará também cem anos de idade, que fez
aniversário na semana passada, também merece ter
um extraordinário estádio para a sua imensa torcida
e, se puderem também realizar algo como atender às
exigências da Fifa para que possa ali haver, no seu estádio, jogos de futebol do campeonato mundial, muito
bem. Eu também ﬁcaria contente se os demais times
de São Paulo, além do Corinthians, do Palmeiras, do
São Paulo, da Portuguesa e do Santos Futebol Clube,
ali na Vila Belmiro, que pudessem todos acolher jogos
da Copa do Mundo.
O importante é que possamos ter, em São Paulo,
na nossa metrópole, assim como em todo o Brasil, a
realização da Copa, à qual desejo grande felicidade.
Então, meus cumprimentos pelos 100 anos do
Corinthians e aqui, como recebi protestos do Palmeiras, da torcida palmeirense, só porque manifestei contentamento porque São Paulo iria poder ter a Copa
do Mundo, fosse no Morumbi ou onde fosse, o que eu
quero dizer é que, se pudesse haver lá no estádio do
Palmeiras, ﬁcaria também muito contente.
Mas eu quero também tratar de um assunto triste,
na verdade, de uma tragédia que aconteceu na fronteira
do México com os Estados Unidos. O jovem Hermínio
dos Santos, ﬁlho da Srª Maria Cardoso dos Santos, foi
morto, assim como também um outro seu amigo, Juliard Alves Fernandes, de 19 anos, que poderia estar
vivo e junto com sua família no Brasil, mas, segundo
seus parentes, a sua tia Maria da Glória, não se sentiu
em condições de viver com dignidade no Brasil e partiu em direção a uma melhor oportunidade, indo até o
México para ali tentar entrar ilegalmente nos Estados
Unidos da América.
A mãe, Maria Cardoso dos Santos, hoje dá uma
entrevista ao jornal Folha de S.Paulo contando a tristeza dela própria e de toda a sua família, uma vez que
o seu ﬁlho ali perdeu a vida. “Ele queria ganhar um
dinheirinho para fazer uma casa e, se sobrasse, comprar um carro velho para descansar as pernas”, diz a
mãe de Santos, Maria Cardoso.
Tanto o jovem Hermínio dos Santos quanto Juliard
Aires Fernandes queriam sair do País e avaliaram que
os empregos que aqui lhes proporcionavam R$20,00
diários em obras ou na roça, na região do Vale do Rio
Doce, em Minas Gerais, não eram suﬁcientes.
Desde os anos 80, quando houve uma crise econômica signiﬁcativa na região de Governador Valadares, em Minas Gerais, surgiu um grande movimento
de pessoas que passaram a viver nos Estados Unidos – alguns legalmente, mas muitos ilegalmente – e
também houve quem passasse a organizar um sistema para esses imigrantes que pagam de US$9 mil ou
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R$15 mil até US$15 mil ou R$25 mil pelo serviço de
imigração ilegal. O valor é parcelado em até dois anos.
Bens como casas e carros são dados como garantia,
e os atravessadores que moram na região têm contatos fora do País. Muitas vezes não podem garantir as
condições de travessia que levam a situações como a
dessa chacina, que deixou 72 vítimas na fronteira entre
o México e os Estados Unidos da América.
Ora, Sr. Presidente, os Estados Unidos da América, por seu Presidente e seus parlamentares, membros do Congresso norte-americano e por seu povo,
por inúmeras vozes, todos saudaram, como nós aqui
saudamos, a queda do muro de Berlim em 1989. Também achei muito próprio – e aqui saudei – quando o
Presidente George Walker Bush disse ao Governo de
Israel, alguns anos atrás, que não construísse o muro
que separava Israel da Cisjordânia.
Também ﬁquei muito entusiasmado com o belo
discurso realizado em 24 de julho de 2008, quando o
então candidato à Presidência da República Senador
Barack Obama, diante da Porta de Brandemburgo,
relembrou o que havia ocorrido por tantos anos em
Berlim, a construção do muro de Berlim e ﬁnalmente
a sua derrubada. Naquele dia, num pronunciamento
tão belo, diante de 200 mil pessoas, ele mencionou
que não era mais o tempo de haver muros que separassem aqueles que muito têm dos que pouco têm, os
judeus dos muçulmanos, dos islâmicos, dos católicos,
dos cristãos e de toda sorte e de pessoas de quaisquer origens.
Pois bem, eu nutri então a esperança de que em
breve o Presidente Barack Obama vai acabar com o
muro que separa os Estados Unidos do México e da
América Latina e que cria tantas restrições para que
as pessoas possam estar livremente se locomovendo
através das fronteiras da América do Norte.
Se tem sido possível aos países europeus construírem a União Europeia de maneira tal que hoje portugueses, gregos, espanhóis podem perfeitamente se
locomover para a França, para a Itália, para a Alemanha
e até para os países agora do Leste Europeu, que se
unem à União Europeia, é muito bom esse exemplo.
Nós precisamos caminhar rumo à integração de fato
dos países das três Américas.
É bom que tenhamos menos e menos burocracia
e diﬁculdades para brasileiros, argentinos, uruguaios,
paraguaios, bolivianos, colombianos. Ainda hoje aprovamos um acordo entre a Colômbia e o Brasil para
justamente facilitar e desburocratizar as idas e vindas
de brasileiros e colombianos através das fronteiras.
Não é preciso mais usarmos passaporte para visitar
muitos dos países nossos vizinhos, basta a carteira de
identidade, as coisas são mais simples.
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E, mais e mais, será ótimo que caminhemos na
direção da livre circulação dos seres humanos em todas as três Américas.
Então, deveremos ter isso como objetivo, assim
como será tão adequado que termine o embargo, o
bloqueio dos Estados Unidos em relação à Cuba, que
impede hoje norte-americanos migrarem ou visitarem
livremente Cuba, da mesma maneira que se permite
aos canadenses. E será ótimo que possam todas as
pessoas também terem a liberdade de ir e vir de Cuba
para visitar o Brasil. Será ótimo que possamos aqui
receber todo e qualquer cubano. Se, por exemplo, a
blogueira Yoani Sánchez, da Generación Y, quiser visitar o Brasil, será ótimo que ela possa vir.
Então, eu aqui lamento essa tragédia havida na
fronteira dos Estados Unidos. Mas quero dizer que,
para que possamos um dia ter, do Alaska a Patagônia,
liberdade de locomoção dos seres humanos, Senador
José Nery, nós precisamos ter maior homogeneidade
de direitos sociais, de direitos à cidadania, de direitos
de renda. É por isso que penso sempre, já que o Alaska
é o lugar das três Américas e do planeta Terra que tem
um dividendo igual pago a todos os seus habitantes,
quem sabe um dia que tivermos, do Alaska a Patagônia, uma renda básica como um direito à cidadania, aí
não teremos mais tragédias como essa que ocorreu ali
na fronteira do México com os Estados Unidos.
Mas eu gostaria também, Sr. Presidente, de registrar algo que considerei muito positivo. Diante das
críticas que têm sido formuladas pelo candidato José
Serra, do PSDB, da coligação com o DEM, ao Governo
do Presidente Lula na área da saúde, li essa entrevista que o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
concedeu à revista Carta Capital, onde exatamente
responde às questões levantadas pelo candidato José
Serra. Eu aqui gostaria de registrar alguns desses
pontos e pedir, depois, que seja transcrita na íntegra
essa entrevista.
“Nos últimos meses [pergunta a Carta Capital] o
ex-Ministro José Serra, hoje candidato a presidente,
passou a atacar a gestão da saúde. Diz que o governo
pecou na prevenção e na promoção da saúde”.
[Responde o Ministro José Gomes Temporão]:
“Ele fala, mas não apresenta dados. Diz que recuamos
na prevenção e na saúde da mulher. Mas o que exatamente? Aumentamos o número de pré-natal. Só no ano
passado distribuímos mais de quinhentos milhões de
preservativos. Serra se coloca como pai do programa
de combate a Aids, mas a primeira quebra de patente
da história do Brasil foi durante o governo Lula, não foi
o Serra nem o Presidente Fernando Henrique. E nós
incorporamos novos medicamentos ao coquetel antiAids. Como dizer que não houve avanço?”
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“Há também a critica da interrupção dos mutirões para cirurgias eletivas, como as de correção da
catarata”[pergunta Carta Capital].
Responde Temporão:
JGT: Mutirão é para atacar um problema agudo, especíﬁco, que demanda uma ação pontual para
resolver. Transformar isso numa política permanente
é descabido, é reconhecer que o sistema de saúde é
um fracasso. Eu chamei isso, em 2006, de “populismo
sanitário”. Pegamos as quatro cirurgias que eram feitas
em mutirões e incluímos num rol de 90 tipos diferentes
de cirurgias. Resultado: 500 mil cirurgias a mais que o
governo anterior. Estruturamos uma política, deﬁnimos
os critérios, ﬁnanciamos os procedimentos do SUS. Mas
quem deﬁne as metas, onde serão feitas as cirurgias,
em que quantidade, é o gestor municipal. Cirurgia eletiva é uma atribuição municipal, a União ﬁnancia.
CC: E o acesso à medicação?
JGT: Criamos as farmácias populares, com remédios subsidiados. São 534 estabelecimentos que
vendem medicamentos a preço de custo, cerca de 105
drogas e preservativos, especialmente remédios para
hipertensão, diabetes, colesterol, pílula anticoncepcional, insulina. Além disso, no ﬁm de 2002, a participação
dos genéricos no mercado de medicamentos era de
5%. Neste ano vai fechar em 22%. Na medida em que
aumenta o poder de consumo da população brasileira,
cresce o consumo de medicamentos genéricos. Tanto
que esse mercado está crescendo a uma média de
15% ao ano. Houve um forte aumento dos genéricos
no governo Lula e isso deve crescer ainda mais. Nos
EUA, esse tipo de medicação domina 60% do mercado. Também ﬁzemos as duas maiores campanhas de
imunização do País: 67 milhões de vacinados contra a
rubéola, em 2008, e 89 milhões agora contra o H1N1.
Erradicamos o cólera em 2005, a transmissão da doença de Chagas em 2006, a rubéola em 2009.
CC: O Brasil conseguiu eliminar a transmissão da
doença de Chagas, mas não obteve êxito no combate
à dengue e à malária. Por quê?
JGT: O vetor da doença de Chagas se reproduz
em paredes de taipa (barro). Só de mudar o padrão
de habitação interrompemos a transmissão. O Aedes
Aegypti, da dengue, se reproduz em qualquer poça de
água. No calor, ele diminui o tempo de incubação das
suas larvas. Em média, 60% dos focos de dengue estão dentro das residências. São 100 milhões de casos
em todo o mundo.
CC: Então não tem solução?
JGT: A esperança é uma vacina, capaz de combater os quatro sorotipos da dengue. Daqui a quatro
ou cinco anos chegaremos a ela. Há vários protótipos
sendo testados.
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CC: E quanto à malária?
JGT: O foco da transmissão é na Amazônia, em
áreas de difícil acesso. Por isso, descentralizamos radicalmente o diagnóstico, o que permite iniciar o tratamento mais cedo. A probabilidade de complicações
e morte reduz muito. É o que está acontecendo. Ainda
há surtos localizados. Mas, em média, a tendência é
de queda no contágio.
CC: No plano da assistência médica, persiste o
impasse das longas ﬁlas de espera para cirurgias e
exames complexos.
JGT: Nenhum sistema de saúde do mundo é imune
a ﬁlas. Na Inglaterra, a espera por uma cirurgia eletiva
pode chegar a 8 meses. Porque a demanda em saúde
é muito elástica. Dou razão num ponto: os exames e os
procedimentos de certas especialidades, como neurologia, dermatologia e urologia, são excessivos. Só que,
no Brasil, essa é uma questão heterogênea. Há cidades
em Santa Catarina que praticamente não possuem ﬁla.
Em outras, de médio porte, no interior do Nordeste, há
longuíssimas esperas. É muito difícil ter equipamentos
e especialistas em número suﬁciente, até por falta de dinheiro. Só que este não é o único problema. Temos diﬁculdade de redistribuir os médicos pelo território nacional,
hoje concentrados no Sul e no Sudeste. Falta de dinheiro,
faltam equipamentos, faltam especialistas. É preciso criar
arranjos regionais para garantir o atendimento de toda a
população, já que é impossível ampliar muito a oferta.
CC: Qual é a marca da sua gestão?
JGT: Trabalho com o conceito de determinação
social da saúde. Ou seja, a saúde está relacionada a
questões como acesso a educação, emprego, habitação. Qualquer estratégia consistente de saúde tem
de estar articulada a melhor distribuição da renda. E
nisso o governo Lula fez a diferença. Trinta milhões de
brasileiros ascenderam socialmente. Criaram-se novos
padrões de consumo. Por isso não podemos olhar para
a questão da saúde com foco exclusivo na assistência médica. Deste ponto de vista, colocamos um vetor
de transformação que não vinha sendo percebido em
épocas anteriores: redução de desigualdades. Porque
a assistência médica, por si só, não tem condições de
resolver as questões estruturais do País, de adoecimento e morte da população.
CC: A redução das desigualdades é política de
saúde?
JGT: Não podemos olhar para a questão da saúde
com foco exclusivo na assistência médica. Mas também avançamos nas políticas especíﬁcas. Aumentamos
em 60% a cobertura do Programa Saúde da Família
(PSF). Com isso, criamos uma rede capilarizada de
médicos, enfermeiros e agentes comunitários. É um
verdadeiro exército. Hoje temos praticamente 240 mil
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agentes. São 100 milhões de brasileiros cobertos. Além
dos aspectos de cuidado médico, o programa avança
na promoção da saúde.
CC: Há resultados perceptíveis?
JGT: Um dos resultados mais visíveis seria a redução da mortalidade infantil. Estudos publicados em
revistas internacionais mostram que a cada 10% de
aumento da cobertura do PSF a mortalidade infantil é
reduzida em 4%. Entre 2003 e 2008, a proporção de
mortes em cada mil crianças nascidas vivas baixou de
23,6 para 19. E antes de 2015 vamos cumprir a Meta
do Milênio, de chegar a 15. Houve ainda uma redução
de internações por algumas causas, como insuﬁciência
cardíaca, crise hipertensiva, diabetes.
CC: Êxito na prevenção, é isso?
JGT: Está melhor. Criamos, por exemplo, o serviço do Samu, que não existia. Concebido com base na
experiência francesa, ele tem uma central de regulação
de médicos e enfermeiros que atendem por um número
nacional, o 192. Esses proﬁssionais se deslocam com
ambulâncias às residências ou para a rua para prestar
um primeiro atendimento. Chegaremos a dezembro com
162 milhões de brasileiros cobertos. Se o problema é
menos complexo, resolve-se logo ali. Se é mais grave,
leva-se o paciente ao hospital ou a uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), dependendo da gravidade.
Já temos 431 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs),
para casos de baixa ou média complexidade. Serão
mil unidades até 2013, para atender todos.
CC: Uma estratégia para desafogar os hospitais?
JGT: É preciso acabar com essa visão hospitalocêntrica. Estudos mostram que países com foco na
atenção primária, como Canadá e Reino Unido, resolvem 80% dos problemas fora dos hospitais. Programas
com foco na promoção da saúde são mais eﬁcientes,
a relação custo-benefício é melhor e os indicadores de
saúde, idem. Basta comparar os índices de saúde dos
EUA com a Inglaterra. Os EUA gastam 17% do PIB e a
Inglaterra gasta 8%. E todos os indicadores de saúde
ingleses são melhores que os americanos. Expectativa
de vida, mortalidade infantil, taxa de infecção hospitalar
etc. Por quê? Foco na atenção primária.
CC: E a questão da falta de recursos para a
saúde?
JGT: O orçamento do Ministério da Saúde é de
60 bilhões de reais. Temos outros 60 bilhões em gastos
estaduais e municipais. Isso dá mais ou menos uns 650
reais per capita ao ano. Quando eu pego os gastos da
classe média com seguro saúde, dá 1,4 mil reais per
capita ao ano. Na Inglaterra, 80% do gasto em saúde é
público. No Brasil, é o inverso: 40% do gasto é público
e 60%, privado. Se a saúde é um direito de todos e um
dever do Estado, como diz a Constituição, como expli-
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car que a maior parcela do investimento é privada? É
preciso inverter essa estrutura de investimento.
CC: O governo federal não poderia equilibrar
melhor essa conta?
JGT: A Emenda 29 estabeleceu que 12% das receitas dos estados e 15% dos municípios devem ir para
a saúde. Na prática, as cidades todas gastam mais,
mas nem todos os Estados investem o que deveriam,
porque não está deﬁnido claramente o que é gasto com
saúde. Exemplo: os 70 milhões de reais gastos pelo
Paraná com distribuição de leite para as crianças. O
Estado coloca isso na contabilidade de saúde. Isso não
deveria acontecer, porque senão tudo pode ser gasto
em saúde. A regra que vale para a União segue uma
fórmula: o gasto do ano anterior corrigido pela variação do PIB. Num ano de crescimento econômico, isso
é bom. Num ano de crise, é péssimo. A demanda de
saúde não pára de crescer, aumenta 2% ao ano
CC: O impacto do ﬁm da CPMF continua pesando?
JGT: Teríamos 40 bilhões de reais a mais atualmente. Por isso o Governo propôs um novo tributo, a Contribuição Social da Saúde. Mas ninguém quer aprovar um
novo imposto em ano eleitoral. O positivo é que todos
os candidatos à Presidência da República explicitaram
em seus discursos a necessidade de regulamentar a
Emenda nº 29. [Aliás, o próprio candidato José Serra
tem ressaltado isso.] Mas ainda há uma interrogação:
de onde sairão os adicionais para a saúde? Trocando
em miúdos, nenhuma alternativa que não garanta ao
menos R$40 bilhões a mais terá um efeito signiﬁcativo
para a saúde, que está subﬁnanciada.
A Carta Capital ainda pergunta:
CC: Muitos especialistas criticam a existência
de uma dupla porta de entrada em hospitais públicos,
com atendimento diferenciado a quem é bancado pelo
SUS e a quem tem plano de saúde.
JGT: Eu particularmente sou contra dupla porta
[diz Temporão]. Acho que hospital público não deve
ter duas portas, deve atender todo mundo sem distinção.
Sr. Presidente, falta um pouco. Eu peço para ser
transcrito, porque eu gostaria aqui de concluir com
um apelo com respeito a algo que acontece há dez
anos.
Irá acontecer no dia 11 de setembro, pelo décimo
ano consecutivo...Se porventura a Prefeitura Municipal de
São Paulo e a Secretaria do Governo Estadual do Governador Alberto Goldman proibirem, aí não vai acontecer.
Reﬁro-me ao Festival do Godoy que acontece
há dez anos, ali, na Favela do Godoy, Senador José
Nery. Eu gostaria de convidar a Senadora Níura Demarchi...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Trata-se do seguinte: ali, no Capão Redondo, na Avenida Albert Sabin – que sai da estação do metrô, do
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Capão Redondo – se segue uma longa avenida que
termina na chamada Favela da Godoy. Nos últimos três
quarteirões, tradicionalmente, essa comemoração se
dá perto da semana da Pátria, às vezes de 6 a 7 de
setembro, este ano será de 11 a 12 de setembro, de
sábado para domingo. Então, as famílias fecham os
três últimos quarteirões e ali, às suas portas, janelas,
colocam mesas e organizam as famílias quermesses,
uma espécie de quermesse onde...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
–...onde vendem doces, salgados, comes e bebes,
refrigerantes e alguns artesanatos e outros produtos
de produção própria. E as crianças e os jovens e os
adultos permanecem ali, desde a tarde do sábado até
a madrugada do domingo, de 6 para 7 (neste ano, de
11 para 12). Todos ﬁcam assistindo no palco, ali, em
cima da ladeira, os conjuntos de rap, de hip hop. O
mais aguardado de todos, que é do Capão Redondo,
são os Racionais, com Mano Brown, Ice Blue, KL Jay,
que normalmente cantam quando quase está amanhecendo. Eu já estive lá por duas, três ocasiões, e sei o
quão tranquila e bem organizada é essa festa.
Pois bem, a Secretaria de Segurança às vezes faz
tais exigências que ontem os organizadores disseram:
“Puxa, mas com tanta exigência duas semanas antes da
festa, isso vai inviabilizar completamente”. Pedem uma
tal burocracia com exigências formidáveis como se isso
fosse um evento de 40, 50 mil pessoas, num recinto fechado, e não: é para 5 a 6 mil pessoas, ou 7 mil, 8 mil no
máximo, e num ambiente muito familiar, sem quaisquer
riscos. Eu dou o meu testemunho. Ontem, então, eu liguei para o Secretário de Segurança Antônio Ferreira e
também conversei com o major responsável lá pelo 37º
DP, do Campo Limpo, pedi maior tolerância e compreensão. Já no ano passado eu havia feito um pedido do
Ferréz, que é um autor do Capão Redondo e também
compositor de rap, de hip hop, para...
(Interrupção do som)
O Sr. Presidente (Belini Meurer. Bloco/PT – SC)
– Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Última frase: para que possa haver a devida tolerância e
possam os moradores ali da favela da Godoy realizarem
o Festival da Godoy convidando pessoas...Sugeri ao
Presidente da Fundação Padre Anchieta, João Sayad,
que compareça lá para saber melhor por que o Rap e
o Hip Hop são tão importantes para as comunidades
e sobretudo para os jovens da periferia.
Muito obrigado pela tolerância, Senador Belini
Meuer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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México demite 3.200 policiais federais
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
O governo do México anunciou ontem que o país já
demitiu aproximadamente 10% dos policiais federais, ou
3.200 homens, num esforço para acabar com a corrupção
que diﬁculta o combate aos grupos de narcotráﬁco.
As demissões foram atribuídas à reprovação em
exames de “controle de conﬁança”, disse o comissário
da polícia Facundo Rosas. Segundo ele, 465 agentes
foram alvos de denúncias.
Os cerca de 35 mil membros da Polícia Federal
são obrigados a passar periodicamente por detector
de mentira, a fazer testes antidrogas e a responder a
questionários sobre ﬁnanças e vida pessoal.
A Polícia Federal é uma das frentes do combate
ao crime organizado iniciado pelo presidente Felipe
Calderón em dezembro de 2006.
Além de civis, cerca de 50 mil militares participam
da luta contra o narcotráﬁco.
Em 2008, Calderón anunciou a intenção de substituir
a Polícia Federal por outra instituição, plano que parece
descartado diante de esforços para reconstruir o órgão.
O anúncio ocorreu no mesmo dia da prisão do
narcotraﬁcante Edgar Valdez Villareal, o “La Barbie”,
um dos criminosos mais procurados no país e que supostamente lideraria uma das duas facções que lutam
pelo controle do cartel de Beltran Levya.
Nos EUA, ele foi indiciado por distribuir toneladas
de cocaína entre 2004 e 2006.
Em Minas, emigrar custa até 26 mil reais
Entrar nos EUA pela fronteira do México, ilegalmente, com a ajuda de agenciadores, tem sido o caminho de 74% dos emigrantes das cidades próximas
a Governador Valadares (leste de Minas Gerais).
De lá saíram Juliard Fernandes, 20, e Hermínio
dos Santos, 24, vítimas da chacina no México.
Os números, referentes a 2010, são de um monitoramento sobre migração regional mantido há oito
anos pela socióloga Sueli Siqueira na Universidade
Vale do Rio Doce, de Governador Valadares.
Nessa cidade, o número de pessoas que vão aos
EUA pelo México é menor, 41%. Em Sardoá, de onde
saiu Hermínio, o índice chega a 81%.
Segundo a pesquisa, os emigrantes pagam entre
US$ 9.000 (R$ 15 mil) e US$ 15 mil (R$ 26 mil) pelo
serviço de migração ilegal.
O valor é parcelado em até dois anos, e bens como
casas e carros dados como garantia. Os atravessadores
moram na região e têm contatos fora do país.
Segundo Cristiano Campidelli, delegado da Polícia Federal em Governador Valadares, há casos de
extorsão, ameaça de morte e homicídios dos atravessadores contra familiares de devedores.
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O boom da migração local ocorreu durante a
crise econômica dos anos 1980. Anos depois, essas
pessoas passaram a levar moradores de cidades vizinhas, muitas vezes para trabalhar em negócios dos
próprios brasileiros.
Campidelli aﬁrma que o apoio da população à
emigração diﬁculta ações.
Ele diz que operações para coibir o agenciamento
são constantes na região. Mas a ausência de lei especíﬁca diﬁculta o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Senador Eduardo Suplicy, a Casa vai acatar a
sua solicitação na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o
Aviso nº 848GP-TCU, de 2010, na origem, informando a constatação de novos indícios de irregularidades
graves em obras que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 1º de setembro do corrente ano.
O aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o aviso:
Aviso nº 848-GP/TCU
Brasília, 30 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
98 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO
2010), informo a Vossa Excelência que, no decorrer
das ﬁscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas seguintes obras:
s 0!# -ODERNIZAÀâO DO #AIS DO 0ORTO
Novo do Porto do Rio Grande – RS – TC –
013.768/2010-7;
s 0!# $RAGAGEM E !DEQUAÀâO DA .Avegabilidade no Porto de Vitória (ES) – TC –
016.343/2010-7;
s 0!# "2 2/ n #ONSTRUÀâO DE
Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã – TC –
019.177/2010-0.
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Por oportuno, esclareço que os relatórios de auditoria dos mencionados empreendimentos encontramse, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido
apenas para os usuários portadores de senha, conforme procedido no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Na sequência, passo a palavra ao Senador José
Nery do PSOL, como Líder.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Belini Meurer, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de
hoje, quando realizamos esforço concentrado no Senado Federal, para dar andamento a diversas matérias
no nosso trabalho no Legislativo, no momento em que
vivenciamos o processo das eleições de 2010.
Trago, Sr. Presidente, à consideração do Plenário e do País um estudo realizado por meio de uma
pesquisa domiciliar inédita, realizada pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, que mostra o
que as famílias brasileiras esperam da economia num
futuro próximo.
Todos conhecemos o Ipea e a seriedade com que
tem, ao longo de toda a sua trajetória, trazido a público
informações fundamentais para que possamos entender este País tão complexo que é o Brasil. Pois o Ipea,
em pesquisa divulgada há poucos dias e que, em breve, ocupará as páginas dos principais jornais de todo
o País, divulga que o Norte é a região brasileira com
melhor expectativa em relação à melhoria da situação
proﬁssionais nos próximos doze meses. Do total de
entrevistados, 46% acreditam numa provável melhoria do mercado de trabalho regional. Evidentemente,
isso reﬂete um clima de otimismo entre o povo que é
inquestionável. Mesmo com os problemas estruturais
que ainda assolam o nosso País, como a educação
de má qualidade, a saúde precária, o desemprego e
a violência, o aumento do acesso ao consumo das famílias gerou um impressionante sentido de bem-estar
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que esconde, na verdade, ou maquia a dura realidade
de milhões de brasileiros que vivem na miséria.
Como tem dito o nosso candidato a Presidente da
República, o companheiro Plínio de Arruda Sampaio,
existem dois países: um Brasil das aparências, que parece fadado ao crescimento, à geração de empregos e
à conquista da igualdade econômica, e, de outro, um
Brasil em que os bancos alcançam lucros recordes e
aprofundam a desigualdade, em que a dívida pública
alcança níveis escandalosos e onde o meio ambiente
continua sendo destruído em nome de um modelo de
desenvolvimento insustentável.
Pois os indicadores da pesquisa divulgada pelo
Ipea reﬂetem precisamente a percepção das famílias
sobre as questões, como sua condição econômica, em
comparação a de um passado recente e expectativas
para um futuro de curto a médio prazo.
Por meio da aplicação de 3.772 questionários
presenciais, na residência dos entrevistados são levantadas as expectativas das famílias das cinco regiões
naturais do Brasil. O Índice de Expectativa das Famílias,
o IEF, relaciona a dinâmica e o crescimento econômico
ao comportamento e à expectativa das famílias.
O IEF aponta se as pessoas se sentem seguras
na sua ocupação atual e se têm expectativas de alguma
melhoria proﬁssional no curto prazo. Entre os aspectos
medidos, consta a conﬁança das famílias na economia
nacional, o grau de endividamento delas e as expectativas sobre o mercado de trabalho. O índice capta
ainda a expectativa sobre as condições de as famílias
quitarem suas dívidas e as contas atrasadas.
É natural, portanto, que as populações das regiões
historicamente menos desenvolvidas economicamente vejam na ainda tímida capacidade de crescimento
da economia brasileira uma grande oportunidade de
mudar de vida. Porém, seguindo uma forma consagrada pelo pensamento econômico conservador, segue
sendo imposto à Amazônia um modelo de desenvolvimento que mantém nossa região afundada no atraso
econômico. Isso se dá pelo papel desempenhado pela
Região Norte na cadeia produtiva nacional.
Enquanto no Sul e Sudeste concentram-se os
principais pólos industriais e tecnológicos, com a honrosa exceção da Zona Franca de Manaus, a Região
Norte vive da exploração mineral e das atividades
predatórias voltadas para o agronegócio. Este modelo econômico, além de insustentável ambientalmente,
não garante a geração de emprego no médio e longo
e prazo, pois se mantém dependente dos humores do
mercado internacional.
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Tenho viajado pelo interior do Estado do Pará e,
é claro, tenho presenciado, como ﬁz ao longo de todo
o nosso mandato como Senador, as profundas desigualdades regionais e inter-regionais que marcam o
Estado do Pará e a Região Norte do nosso País. Desigualdades que, infelizmente, não têm sido enfrentadas pelos governos que passaram pelo Palácio dos
Despachos nas últimas décadas.
As promessas de desenvolvimento da mineração,
da ação predatória e do uso indiscriminado dos recursos naturais, incluindo-se aí os recursos hídricos, são
contraditórias com a noção de sustentabilidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, constatei,
nas reuniões, nos encontros e nas visitas nas mais diversas regiões do meu Estado, a situação de extrema
violência e de insegurança a que está submetido o
nosso povo e a completa desestruturação das políticas públicas que podem gerar, de fato, melhores condições de vida, educação, saúde e qualidade, ao lado
da desestruturação do aparelho estatal para realizar as
ações de segurança pública que garantam um mínimo
de tranquilidade às famílias e ao povo paraense, sejam
os que moram nas cidades, sejam os que moram no
interior, sejam os que moram nas regiões ribeirinhas,
hoje vítimas dos chamados ratos d’água.
É impressionante o clima de desolação que grande parte da população paraense vem sentindo na própria pele no tocante à situação de violência, a ponto
de pessoas serem assassinadas em suas próprias
casas, como está no relato que obtive durante minha
visita nesta semana ao Município de Portel, no Arquipélago do Marajó.
Uma senhora relatava a crueldade de ter sido
seu pai, de 75 anos, assassinado em sua própria casa
sem que, até o momento, as autoridades policiais tenham tido condições de prender e, com isso, instaurar
o devido inquérito para apurar a responsabilidade por
um crime tão grave – não só a morte de um cidadão
de 75 anos, a que me reﬁro, mas a todos os assaltos
a bancos, que, neste ano no Pará, já foram em torno
de 16 nas diversas regiões do Estado.
Há gravidade da desestruturação do sistema de
segurança pública quando, em muitas cidades, como
no Marajó, existem dois ou três policiais militares. Em
Portel, especiﬁcamente, a Delegacia de Polícia, Senador Belini, conta com um delegado, um investigador, um escrivão e um motorista e com apenas oito
policiais militares para uma população de mais de 60
mil pessoas.
Então essa situação é tão grave e tão urgente.
Não só a garantia do sistema de segurança para ter
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a presença efetiva em nossas comunidades rurais e
urbanas, mas também a adoção de um novo modelo
de desenvolvimento que garanta oportunidades de
trabalho, de geração de renda, de educação, de inclusão social, de combate à violência na cidade, no
campo, para que nenhum paraense seja vítima da violência no campo, que tem levado à morte lideranças
do movimento dos trabalhadores rurais; para que não
se repita no Município de Anapu, onde madeireiros
e agricultores se enfrentam pela posse da terra, do
projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, o
chamado PDS Esperança, lá onde foi assassinada a
Irmã Dorothy Stang; lá, Senador Suplicy, onde V. Exª
teve oportunidade de constatar e de veriﬁcar a violência
com que são assassinadas lideranças dos movimentos
dos trabalhadores rurais.
E V. Exª foi um daqueles que, representando uma
comissão do Congresso Nacional, de Senadores e Deputados, ali acompanhou aquele grave crime que vitimou a missionária Dorothy Stang, de 75 anos de idade,
ela que se destacou na luta em defesa da Amazônia,
em defesa da ﬂoresta, em defesa dos agricultores e
na luta dos sem-terra e dos desprotegidos.
Neste momento, Senador Belini, há um novo conﬂito, para o qual pedimos e solicitamos, com a máxima
urgência a atuação das autoridades estaduais e do Governo Federal no sentido de garantir a segurança dos
agricultores do projeto Desenvolvimento Sustentável
Esperança, que, mais uma vez, são ameaçados por
madeireiros, fazendeiros e grileiros que não aceitam
que o povo, especialmente os trabalhadores rurais,
possam ter o protagonismo de um novo projeto, de
uma nova experiência de convivência com a ﬂoresta
de modo sustentável.
Portanto, é urgente que as autoridades do Governo estadual e do Governo Federal enviem forças policiais, especialmente da Força Nacional de Segurança
para a região, para impedir que mais crimes e mais
violência ocorram naquela região do nosso Estado.
E por último, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero chamar a atenção para o momento especialmente decisivo que estamos vivendo para os rumos
do nosso País. Cada brasileiro, cada brasileira tem a
enorme responsabilidade de escolher os nossos dirigentes, os Governadores ou Governadoras de Estado, os Deputados Estaduais e o Congresso Nacional,
elegendo seus Deputados Federais e Senadores, bem
como elegendo, escolhendo um Presidente ou uma
Presidenta para o Brasil.
Portanto, é responsabilidade de cada brasileiro
fazer valer na política na escolha e no voto princípios

304

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

éticos de responsabilidade e compromisso com mudanças e com transformação, rejeitar, sob todas as
formas, as tentativas de corrupção eleitoral do voto
comprado, trocado por algo. O voto deve ser livre e
consciente, de modo que cada pessoa tenha a mais
absoluta liberdade democrática da escolha sigilosa,
porque o voto é secreto.
Inclusive, recebi denúncia, nesses dias, Senador Belini, de que maus políticos, lideranças viciadas
em processos criminosos tentam de alguma forma
impedir essa manifestação livre dos cidadãos e dos
eleitores na medida em que alguns tentam enganar
a boa fé das pessoas dizendo que, ao ofertarem
certas vantagens para captarem o voto, estarão registrando ali o número do título eleitoral e o número
da carteira de identidade e que teriam a possibilidade de identiﬁcar os votos concedidos pelos eleitores àqueles candidatos que fazem esse tipo de
promessa e esse tipo de prática criminosa, porque
a lei assim o proíbe.
Digo a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Senadores que
temos o desaﬁo de, todos os dias, estimular o nosso
povo para que denuncie às autoridades do Ministério
Público, do Poder Judiciário, de forma que nenhuma ilegalidade venha a ser cometida nesse processo eleitoral
e todas aquelas que estão sendo registradas venham
a ser, de fato, apuradas e que os seus responsáveis
sejam punidos na forma da lei.
Quanto ao processo eleitoral, no Pará, em menos de um mês, o Ministério Público Federal recebeu
mais de cem denúncias, através do Disque Denúncia
Eleições, criado pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, em parceria com a Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção Pará.
Várias dessas denúncias já estão sendo investigadas e nos diz a Irmã Henriqueta Cavalcanti, uma das
coordenadoras do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral, ligada à CNBB, que as denúncias poderiam
ser em número muito maior se toda prática de crime
eleitoral fosse, de fato, denunciada.
Portanto, o nosso apoio à luta por ética e, sobretudo, para que tenhamos na política candidatos
com “ficha limpa”. Precisa, além de uma ação do
Poder Judiciário brasileiro, do Tribunal Eleitoral, a
que, em última instância, do ponto de vista eleitoral, cabe analisar os pedidos de não autorização
do registro de candidaturas que incorrem nas definições previstas na chamada Lei da Ficha Limpa
para candidatos nessas eleições, entendemos que
ao povo brasileiro, ao cidadão e à cidadã, eleitor e
eleitora, importa uma responsabilidade muito gran-
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de, porque a sua decisão, a decisão de cada um
e de cada uma pode significar a escolha de representantes, em todos os níveis, que tenham compromisso com transformações profundas em nosso
País, que tenham compromisso efetivo de garantir
os preceitos inscritos em nossa Constituição e até
hoje não consolidados e adotados.
Portanto, Sr. Presidente, esperamos que a nossa realidade, de certa forma encoberta pela euforia
do crescimento econômico, na hora de escolher um
novo ou uma nova Presidente, que terá o papel de
enfrentar as profundas desigualdades que ainda
marcam a sociedade brasileira, infelizmente, levando em conta o projeto de desenvolvimento deﬁnido
pelas principais candidaturas da corrida presidencial, muito me preocupa, Sr. Presidente, que sigamos
atrelando indeﬁnidamente a capacidade de enfrentar
as desigualdades sociais à corrida do crescimento
econômico, do consumo, do endividamento e da
destruição dos recursos naturais.
Como representante do Estado do Pará, da região
Norte, da Amazônia brasileira, com toda a certeza, não
é esse o modelo de desenvolvimento que eu quero para
a Amazônia e para o Brasil. Urge repensar o papel da
Amazônia no desenvolvimento regional, urge pensar
formas de aproveitamento de todos os nossos recursos
naturais para servir aos interesses dos amazônidas e,
em especial, aos interesses do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Obrigado, Senador José Nery
A Presidência recebeu a Mensagem nº 121,
de 2010-CN (nº 531, de 2010, na origem), do Senhor
Presidente da República, encaminhando o Projeto de
Lei nº 59, de 2010-CN, que “Estima a Receita e ﬁxa
a Despesa da União para o exercício ﬁnanceiro de
2011”, entregue pessoalmente, nesta data, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Senhor
Paulo Bernardo Silva.
O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 82 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Leitura: 31-8-2010
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A matéria será publicada em Suplemento ao Diário
do Senado Federal de 1º de setembro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Pelo tempo de dez minutos, com a palavra a
Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, eu gostaria
de hoje fazer uma referência especial à matéria que
a Veja desta semana traz sobre as cidades aonde o
futuro já chegou. A revista relaciona 20 cidades brasileiras de médio porte onde realmente as coisas estão
dando certo: as cidades estão se desenvolvendo, há
geração de emprego, existem serviços públicos de
qualidade.
Eu ﬁquei muito feliz – desculpe-me, Sr. Presidente,
a falta de modéstia – porque nessa matéria encontrase a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o
meu querido Rio Grande do Norte. Essa foi a cidade
que eu administrei por três vezes. Ao ler a matéria,
constata-se que praticamente todas as ações ali realçadas começaram com a Prefeita Rosalba de então
e foram continuadas pela minha sucessora, a Prefeita
Fafá Rosado, mostrando que, quando há uma gestão
séria, honesta, e planejamento, no nosso Nordeste, em
uma cidade localizada no semi-árido, é possível, sim,
fazer transformações, é possível fazer mudanças.
Essa cidade que eu encontrei, quando comecei
a administrar, com 8% de saneamento, hoje tem 85%.
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Isso foi fundamental para a qualidade de vida, para a
saúde e, principalmente, para que, a partir daí, além
de a cidade poder crescer verticalmente, porque até
então era uma cidade com prédios de no máximo três
andares, fosse possível também a implantação – fazer
sair do papel, Senador Nery – do distrito industrial.
Eu me lembro da luta. Quantos não acreditavam
que uma prefeita pudesse fazer com que um distrito
industrial realmente viesse a acontecer! Mas não me
intimidei com os obstáculos. Fomos à luta e conseguimos. E hoje esse distrito industrial tem 23 fábricas.
Nós temos um gasoduto que passa no nosso Estado,
passando na porta da cidade, indo para o Ceará, com
gás produzido na nossa região. E nós não tínhamos
direito a esse gás, que era fundamental para termos
energia mais barata e limpa para ofertar às indústrias
que ali quisessem se implantar. Fui ao órgão do Estado
da época, Potigás, e eles disseram que não poderiam
fazer o gasoduto porque era muito caro e recursos eles
não tinham. Como eu sou muito determinada, enfrentei e disse: “Pois, então, a Prefeitura vai fazer”. Faz-se
como o pobre faz a sua casa: de vão em vão e a gente
chega lá. Nós não podemos é perder o que é nosso
para trazer benefício para a gente. E ﬁz. Convenci a
Petrobras para a abertura do citigate, e, a partir daí,
as fábricas começaram a se implantar. Hoje, está aí
o resultado.
Outro fator que também foi fundamental: a cidade
já tinha uma vocação natural para a arte. Nós estimulamos, nós apoiamos, criamos grandes espetáculos,
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relatando a história, fazendo com que a nossa história,
a história de liberdade, que fala da questão da libertação dos escravos cinco anos antes da Lei Áurea, que
vai, inclusive, ser comemorada, agora, mais uma vez,
em 30 de setembro; do primeiro voto feminino; do motim das mulheres na época da Guerra do Paraguai; da
resistência ao bando de Lampião; transformando toda
essa história em grandes espetáculos teatrais, onde
havia uma participação muito grande da população a
partir das escolas e dos grupos teatrais. Esse foi o primeiro passo para criarmos a Estação das Artes, que
era a antiga estação ferroviária.
Viemos à Refesa, conseguimos negociar aquele
prédio, restauramos – que é um prédio antigo histórico
–, fazendo ali a Estação das Artes, com espaço para
exposições, com auditório, onde muito dos escritores
da terra apresentam seus livros, onde também existe
um museu do petróleo – acho que é o único no Brasil
–, e palco de grandes eventos, como “Mossoró cidade
junina”, e tantos e tantos outros eventos.
Formamos um calendário de eventos permanentes na cidade. E o passo seguinte foi a construção
de um teatro que eu tenho certeza que está entre os
melhores do Brasil, e no Nordeste, com certeza, é o
mais moderno e o melhor. Um teatro que não é elefante
branco. De forma nenhuma. Tem uma pauta preenchida,
permanente, e através de várias ações nós estimulamos a plateia a que houvesse público. Tudo isso como
um processo, realmente, de transformação.
E hoje é com muita alegria que eu vejo que todo
esse trabalho está aqui retratado. A Veja traz como “a
cidade aonde o futuro já chegou”. Agora, eu quero, através dessa matéria, mostrar que também algo que foi
fundamental foi não somente atrair indústrias, foi criar
as condições de capacitação. Através de uma fundação
de geração de emprego e renda, criamos condições
de capacitar, de proﬁssionalizar os trabalhadores da
terra para que o emprego que estava chegando fosse
realmente para os ﬁlhos da terra.
Além disso, um programa que era verdadeira
mão amiga para os pequenos, os micros, aqueles que
tinham um talento, tinham um ofício, gostariam de colocar seu próprio negócio, mas não tinham como adquirir sua ferramenta de trabalho ou mesmo comprar,
ter recursos para o capital de giro, comprar o material
para confecção. Fizemos um programa especíﬁco,
onde a Prefeitura, através de um fundo especial, fazia
empréstimo sem juros, sem burocracia, sem nenhuma diﬁculdade, levando os recursos a essas pessoas
com uma carência e um prazo de carência de 120
dias para que as pessoas pudessem começar o seu
próprio negócio e, quando já estivessem tendo lucro,
começassem a pagar o empréstimo, que poderia ser

AGOSTO43943
2010

Quarta-feira 1º

em até 24 meses. Com esse programa, conseguimos
gerar na cidade, Senador Nery, 2.246 microempresas. Imagine que isso signiﬁca algo em torno de 21
mil empregos.
Além do trabalho na zona urbana, demos uma
atenção especial ao campo, porque sem a vida do
campo não existe vida na cidade, apoiando o pequeno
irrigante, apoiando a caprino e ovinocultura, estimulando o desenvolvimento da apicultura, fazendo com
que os assentamentos tivessem a sua escola, tivessem as condições sociais necessárias para a saúde
e educação, estradas, apoio de corte de terras, enﬁm
uma série de ações. Inovamos inclusive com a energia
solar, com programas onde a energia solar era quem
movia poços, fazia com que aquele poço pudesse irrigar. Era o Programa Água Viva/Luz do Sol. Fizemos o
enterro do carro-pipa, algo que eu sempre considerei
vergonhoso: uma comunidade rural que não tinha água
encanada, que não tinha água de poço, em que não
se colocava um dessalinizador, e aquela comunidade
ﬁcava, muitas vezes, tendo de mendigar um copo de
água, uma lata de água, com isso sendo usado como
moeda política e eleitoreira, muitas vezes. Combatemos
isso, perfurando poços, colocando dessalinizadores,
fazendo pequenas adutoras.
Além do mais, na nossa região, a produção de
petróleo acontece em terra. É uma produção relativamente pequena, se se comparar com o petróleo no
mar, mas é uma atividade de uma importância muito
grande na região. Porém, algo que me doía era ver que,
onde a Petrobras perfurava um poço e não encontrava
petróleo, mas encontrava algo que, para nós, era um
ouro ainda de mais valor, que é a água, ela tamponava esse poço. Eu fui em busca desses poços. Ainda
conseguimos três e, desses poços, numa parceria com
a Petrobras, a Prefeitura construía adutoras para as
comunidades rurais, que levava água térmica, mineral,
de qualidade excepcional.
Esse foi o trabalho, em linhas gerais, que realizamos, além de inúmeras obras de infraestrutura e de
uma atenção especial à saúde. Na época, a Fundação
Getúlio Vargas fez uma avaliação da saúde no Brasil,
e a nossa cidade foi considerada como tendo a 13ª
melhor rede de saúde do Brasil.
Eu sou médica, como o senhor sabe, Sr. Presidente, já tive a experiência de ter administrado hospitais,
já tive experiência de ter sido três vezes Presidente da
Unimed, tinha uma noção e tinha a vivência do dia a
dia, porque médica de saúde pública, pediatra, traba-
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lhando na periferia, nas unidades, nos hospitais, dando
plantão, eu sabia das carências e das necessidades.
Fizemos um trabalho muito grande com a criança.
Dez mil crianças em creche, um apoio fundamental à
educação infantil, as escolas como algo que realmente merecesse respeito, uma atenção especial, onde a
criança se sentisse bem.
Conseguimos fazer com que a evasão escolar,
que, na época, quando eu assumi, chegava a quase
30%, altíssima, ﬁcasse em menos de 10%, e a avaliação da qualidade do ensino era feita periodicamente
com a parceria do Instituto Ayrton Senna. As nossas
escolas sempre estavam com a média acima do que,
no Estado do Rio Grande do Norte, de uma maneira
geral, se apresentava.
Se foi possível fazer em uma cidade, por que não
fazer nas outras cidades do Rio Grande do Norte? Por
que não podemos fazer essa transformação por todo
o Rio Grande do Norte?
Essa matéria, publicada na revista Veja desta
semana, engrandece, enaltece exatamente essas cidades de médio porte, cidades do interior – a grande
maioria é de cidades que estão localizadas no interior, e essa bem no sertão, como podemos dizer, bem
no sertão nordestino – e que conseguiram ir à frente,
superar diversidades e trazer resultados. Atualmente,
quanto à renda, é uma cidade que tem R$2,7 bilhões
de Produto Interno Bruto; R$11.500,00 de renda per
capita anual, e o crescimento econômico é de 7,4%
acima do crescimento registrado no Nordeste de uma
maneira geral, que é em torno de 5% a 6%.
A fruticultura irrigada é um dos motores da economia. Nós temos, também, a região salineira e a petroquímica e as perspectivas do processo de industrialização, com a ambição de tornar-se polo cerâmico,
exatamente porque, com o trabalho da implantação do
distrito industrial, conseguimos atrair uma empresa de
grande porte, que é a Porcelanatti, que está produzindo
para exportação a cerâmica de porcelanato, e outras
já estão chegando, inclusive outras indústrias que são
correlatas à atividade da cerâmica de porcelanato.
Isso é o resultado de um trabalho dedicado, sobre o qual, realmente, nos debruçamos cada minuto,
cada segundo, para fazer valer cada centavo do povo
em obras, em ações que promovessem o desenvolvimento.
E, hoje pela manhã, eu estive participando, lá na
região do Seridó, na cidade de Caicó, de um evento,
de um seminário promovido pela Adese, a Agência de

307

Setembro de 2010

Desenvolvimento Sustentável do Seridó, que é uma Oscip, com a presença do Bispo Emérito de Natal, Dom
Heitor de Araújo Sales; com a presença do Bispo da
cidade de Campina Grande, que já foi Bispo na cidade
de Caicó, Dom Jaime; e do atual Bispo de Caicó, Dom
Delson, e com mais a presença de padres, de pessoas ligadas à Igreja e de toda a sociedade seridoense
por intermédio das suas associações. Esse seminário
era exatamente para discutir as questões ligadas ao
desenvolvimento sustentável da região do Seridó.
Em primeiro lugar, manifestei a disposição que
sempre tive, aqui chegando como Senadora, em defender as questões do meu Estado, como os senhores
têm assistido no dia a dia, e as questões, nesse caso,
voltadas para o Seridó, que precisa ter o gasoduto
para evitar a desertiﬁcação, pois é uma área de semiárido onde o processo de desertiﬁcação já se encontra bastante avançado pelo uso da lenha em inúmeras
cerâmicas existentes.
Mais uma vez, digo: um Estado que produz gás,
por onde passa o gasoduto que leva esse gás para
Pernambuco e para o Ceará, e nós não estamos tendo
a oportunidade de fazer com que essa energia limpa, o
gás que é nosso, possa dar solução a esse problema
tão sério de desertiﬁcação do Seridó. Essa é uma luta
que venho defendendo e vou mostrar que, quando se
tem vontade de fazer e existe vontade política, mesmo
sendo uma obra de custo muito alto, é possível, pois
mais alto é o custo da desertiﬁcação.
E é uma obra que se pagará, no decorrer do
tempo, por si própria, porque evitará a desertiﬁcação
e trará, com certeza, uma energia mais barata para
ser um atrativo à instalação também de um polo de
indústria naquela região, que tem uma característica
muito própria, já é uma tradição na pecuária. Quem
não já ouviu falar na famosa carne de sol do Caicó e
no queijo de Caicó por conta da bacia leiteira, que é
muito forte? Se houver desertiﬁcação e se esse processo continuar, com certeza, também será dizimada
toda a atividade da pecuária e, com ele, milhares de
empregos e de oportunidades.
Temos de analisar a questão sob esse ângulo
do gás e também ponderar todo esse processo para
o desenvolvimento, para a instalação de indústria e
para a criação naquela região de um distrito comercial, já que é uma região riquíssima de artesanato, de
pequenos empreendedores, do centro bordaleiro e de
um centro de confecções, que poderá, com apoio de
uma ação de governo, gerar mais e mais empreendi-
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mentos e mais empregos, fazendo com que também
sejamos um polo de distribuição e comercialização
para o comércio, de uma maneira geral, do Estado e
de outros Estados; para as trocas, para o pequeno comerciante, para aquele que vende de porta em porta,
com crediário, criando um polo de desenvolvimento
industrial e comercial.
Além disso, na região do Seridó, é fundamental
algo em que ela já foi marcante. O processo educacional em nosso Estado sempre teve uma presença
muito forte da educação no Seridó, e a Igreja foi fundamental nesse processo.
Eu apresentei um projeto, que foi aprovado aqui
no Senado, que já se encontra na Câmara, com parecer
favorável, numa comissão, de uma Deputada, e parecer
desfavorável, em outra comissão, da Deputada Fátima
Bezerra. Mas vai para o Plenário e nós vamos conseguir,
sim. Eu vou continuar a luta, perseguindo esse sonho.
É um projeto de minha autoria, subscrito pelo Senador
Garibaldi e pelo Senador José Agripino, é autorizativo,
para termos a Universidade Federal do Seridó.
Lá nós já temos a nossa universidade estadual.
Mas precisa ser fortalecida. É preciso que o governo
entenda que tem pelo menos de construir o prédio
próprio, fazer com que aqueles cursos possam ser
ampliados, mas ampliados com qualidade. Levar uma
escola de ensino técnico, agrícola, porque é uma região que tem muita atividade agrícola.
Na área da Serra de Santana, a fruticultura já
é uma presença natural, pode ser estimulada, associada a outras atividades, como a apicultura. A piscicultura também já engatinha, precisa ser fortalecida,
aproveitados todos os reservatórios que ali existem, e
com uma expectativa muito maior, que é a Barragem
de Oiticica, que, dentro do projeto de transposição do
rio São Francisco, já vai se transformar em realidade,
porque eu estive recentemente no Ministério e o Ministro João Santana me falou que o processo licitatório
já está sendo encaminhado e que, até o ﬁnal de ano,
esperamos já estar com tudo concluído, para ter início
a obra da barragem, que também é importante para
a região do Seridó.
Estou falando aqui da região do Seridó, Sr. Presidente, porque, hoje, pela manhã, participei desse debate, desse seminário, e todas essas questões foram
levantadas. Questões que são fundamentais para fazer
uma região que marcou na história do nosso Estado,
do nosso Rio Grande do Norte, com a presença política de Governadores, de Senadores que honraram
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esta Casa, como o Senador Dinarte Mariz, Senador
Walfredo Gurgel, Senador Agenor Maria, como o Parlamentar José Augusto, que hoje é o Patrono da Assembleia Legislativa do nosso Estado, e com políticos que
estão presentes ainda na vida daquela região, como
Manoel Torres, pela sua seriedade, seu devotamento
à cidade, e tantos e tantos outros. E que já teve essa
marca de desenvolvimento na época do algodão, e
agora a mineração, porque é uma região também rica
em minério, minério de ferro, atividade que desponta
e já começa a se implantar na cidade, principalmente
em Jucurutu, com a mina de ferro, além de outras jazidas que foram detectadas na região.
Teve a época áurea da scheelita do tungstênio,
mas que, agora, também já retoma, além do garimpo
de pedras semi-preciosas, de gemas, que precisam
também se associar, todas essas atividades, com a
capacitação, com a proﬁssionalização, para agregar
valor, para que não seja apenas retirar a pedra e a
pedra ir muitas vezes sem poder dimensionar quanto
está saindo daquela região, mas que ela saia lapidada,
saia já trabalhada, agregando valor, emprego e renda
para aquela região.
Então, é com o exemplo de quem já fez, provou
que faz, como ﬁz e aqui está. Fico muito feliz, o resultado do trabalho está aqui. Fui Prefeita até o ano de
2004, e agora estamos aqui vendo o resultado...
(Interrupção do som.)
Estou terminando, Sr. Presidente. Em um minuto, termino.
Estamos vendo o resultado do que plantamos.
É governar não para a próxima eleição, mas governar para o futuro. E, se o futuro já chegou a essa
cidade, com certeza poderá chegar à região do Seridó
e a todo o Rio Grande do Norte.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Parabéns, Senadora Rosalba, sempre muito
aguerrida, defendendo o Rio Grande do Norte.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado nº
232, de 2010, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional para incluir na base curricular
comum do ensino fundamental e médio o estudo dos
aspectos geográﬁcos, históricos e econômicos do Brasil, bem como de seus fundamentos legais.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente. A Presidência comunica ao Plenário
que, durante o prazo único previsto no art. 122, II, letra
“a”, combinado com o art. 374, III, do Regimento Interno, encerrado no último dia 27, foram apresentadas
106 emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 166,
de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
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As emendas vão à publicação no Diário do Senado Federal e em avulsos, na forma regimental.
São as seguintes as emendas apresentadas:
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 233, DE 2010
Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para aumentar a alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incidente sobre as pessoas jurídicas
industriais produtoras de cigarros, cigarrilhas e charutos de tabaco ou de seus
sucedâneos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A alíquota da contribuição é de:
I – ..........................................................
II – 18% (dezoito por cento), no caso das
pessoas jurídicas industriais produtoras de cigarros, cigarrilhas e charutos de tabaco ou de
seus sucedâneos;
III – 9% (nove por cento), no caso das
demais pessoas jurídicas.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa dias)
após a sua publicação.
Justiﬁcação
Ninguém mais discute ou questiona o fato de o
consumo de produtos do tabaco ser extremamente
maléﬁco à saúde, constituindo causa de adoecimento,
incapacidade e morte de milhares de brasileiros, anualmente. Também é inquestionável o fato de que esse
consumo prejudica não apenas o fumante como as
pessoas que frequentam o mesmo ambiente ou convivem com ele, ainda que brevemente, por expô-las à
poluição resultante da queima do tabaco.
Em vista disso, a preocupação com o consumo
de produtos derivados do tabaco, causadores de dependência química, é mundial. Aﬁnal, apesar de todos
os conhecidos problemas ocasionados pelo consumo e
pela fumaça do tabaco, a produção de cigarros, cigarrilhas, charutos e assemelhados tem aumentado, mormente em países em desenvolvimento, como o Brasil.
Além disso, o consumo, principalmente entre os jovens
e os segmentos sociais de mais baixa renda, tem se
mostrado estável, resistente às ações de controle.
Tendo em vista esses e outros aspectos relacionados ao problema do consumo de produtos deriva-
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dos do tabaco, foi adotada, no âmbito da Organização
Mundial da Saúde (OMS), a Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco (CQCT), ratiﬁcada pelo Brasil em
2005, cujo objetivo, consoante dispõe o seu Artigo 3,
é proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais
e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição
à fumaça do tabaco, proporcionando uma referência
para as medidas de controle do tabaco, a ﬁm de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do
consumo e a exposição à fumaça do tabaco.
O Estado brasileiro, por intermédio de seus entes
federados, vem implementando medidas de desestímulo à produção e ao consumo de derivados do tabaco.
Na esfera federal, há a notória Lei nº 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumígenos. No âmbito estadual, podemos citar a Lei do Estado de São Paulo nº
13.541, de 7 de maio de 2009, que proíbe o consumo de
cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recintos
de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, como
shoppings centers e restaurantes. Também há a Lei do
Estado de Minas Gerais nº 18.552, de 4 de dezembro
de 2009, que proíbe a prática do tabagismo em recintos
fechados de uso coletivo públicos e privados.
No campo ﬁscal, podemos veriﬁcar que a tributação incidente sobre derivados do tabaco já é, em regra,
mais gravosa. A propósito, no ano passado, buscando
compensar as perdas de arrecadação geradas pelos
incentivos ﬁscais concedidos para reduzir o impacto
interno da crise mundial, o Decreto nº 6.809, de 30
de março de 2009, majorou o Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre esses produtos. A
Contribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do
setor também foram elevadas pela Lei nº 12.024, de
27 de agosto de 2009, objeto da conversão da Medida
Provisória nº 460, de 30 de março de 2009.
Contudo, ainda é possível fazer mais no campo
ﬁscal, elevando a tributação sobre a indústria do tabaco. Efetivamente, o preço do cigarro no Brasil é um
dos mais baratos do mundo.
Estudos da OMS revelam que uma elevação de
10% no preço do cigarro tem potencial para reduzir em
4% o consumo em países de alta renda e em 8% nos
de baixa e média rendas, como é o caso do Brasil.
Dessa forma, no Artigo 6 de sua ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco, a OMS reconhece
que medidas relacionadas a preços e impostos são
eﬁcazes e importantes para que diversos segmentos
da população, em particular os jovens e os mais pobres, reduzam o consumo de tabaco, razão pela qual
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estimula os países signatários do acordo a adotar
políticas tributárias e de preços tendentes a reduzir a
utilização desse produto.
Diante desse quadro é que propomos a alteração do art. 3º da Lei nº 7.689, de 1988, que instituiu a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das
pessoas jurídicas, elevando de 9% para 18% a alíquota desse tributo quando incidente sobre fabricantes de
cigarros e assemelhados.
Vale esclarecer que a medida é baseada no § 9º
do art. 195 da Constituição Federal (CF), que autoriza
a diferenciação de alíquotas ou bases de cálculo de
contribuições sociais em razão da atividade econômica do contribuinte.
A CSLL, consoante enuncia o art. 195, I, c, da CF,
é fonte de ﬁnanciamento da seguridade social, que compreende as áreas da saúde, previdência e assistência
social (art. 194). Portanto, considerando que os produtos
derivados do tabaco são reconhecidamente maléﬁcos à
saúde, onerando sobremaneira o Estado, responsável
pelo tratamento e pela assistência aos doentes e pelo
pagamento de aposentadorias e pensões antecipadas
em decorrência do adoecimento e morte dos consumidores daqueles produtos, nada mais justo que tributar
de forma mais pesada o lucro líquido das pessoas jurídicas fabricantes de cigarros e assemelhados.
No ponto, destacamos o estudo realizado pela
Dra. Márcia Pinto, intitulado Custo de Doenças Tabaco-Relacionadas: uma análise sobre a perspectiva da
economia e da epidemiologia, que estima os custos
totais do Sistema Único de Saúde com o tratamento de
pacientes portadores de doenças relacionadas ao tabaco em mais de trezentos milhões de reais ao ano.
A sistemática de tributação diferenciada pela
CSLL não é nova. O próprio Executivo, por meio da
Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008,
posteriormente convertida na Lei nº 11.727, de 23 de
junho de 2008, majorou a alíquota aplicável às pessoas jurídicas de seguros privados, de capitalização
e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art.
1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001 (instituições ﬁnanceiras).
O argumento de que o aumento da carga tributária sobre derivados do fumo estimula a falsiﬁcação
e o contrabando é insubsistente.
Inicialmente, não é demais lembrar que tais práticas constituem ilícitos e devem, caso se veriﬁquem,
ser combatidas pelo poder público e devidamente punidas. É inconcebível que se deixe de adotar políticas
públicas reconhecidamente eﬁcazes com base em
alegado receio de elevação da prática da falsiﬁcação
e do contrabando.
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Ademais, não existem dados neutros que conﬁrmem o aumento da ocorrência dessas práticas delituosas quando da elevação da tributação de cigarros e
assemelhados. Nesse sentido, o economista Roberto
Iglesias, no estudo Análise da situação atual em matéria de preço e impostos de cigarros, assevera que a
diminuição da tributação real do produto no Brasil não
reduziu signiﬁcativamente o mercado ilegal, que permaneceu alto. Assim, não existem provas da relação
entre carga tributária e nível do mercado ilegal, razão
pela qual não se pode aﬁrmar que uma proposta de
aumento de tributação levará, necessariamente, ao
aumento do contrabando e da falsiﬁcação.
Finalmente, esclarecemos que a vigência da lei
a partir de noventa dias da sua publicação observa o
comando do § 6º do art. 195 da CF (princípio tributário
da anterioridade nonagesimal).
Essas são as razões que justiﬁcam a apresentação deste projeto de lei e pela quais contamos com o
apoio dos nobres pares. – Senador Jorge Yanai.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
LEI No 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Institui contribuição social sobre o
lucro das pessoas jurídicas e dá outras
providências.
Art. 3º A alíquota da contribuição é de: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das de capitalização e
das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art.
1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001; e (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
Art. 4º São contribuintes as pessoas jurídicas
domiciliadas no País e as que lhes são equiparadas
pela legislação tributária.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE ( Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido ás Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO No 789, DE 2010
Nos termos do disposto no art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nos 32,
de 2003; 22, de 2005; 25, de 2007 e 52, de 2009, por
versarem de matéria correlata – Guardas municipais
e Segurança Pública.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Jarbas
Vasconcelos, Senador da República.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 790, DE 2010
Requer, nos termos do art. 256, inciso I, combinado com o art. 372, ambos do Regimento Interno
do Senado Federal, a retirada, em caráter deﬁnitivo,
da PEC nº 41, de 2009, que altera o caput do art. 242
da Constituição Federal, para permitir a cobrança de
mensalidade das instituições educacionais oﬁciais
criadas por lei municipal ou estadual até cinco anos
após a promulgação da Constituição Federal, da qual
a autora é a primeira signatária.
Sala das Sessões, – Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 791, DE 2010
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação em conjunto dos
Projetos de Lei do Senado nºs 226 de 2007, com o objetivo de alterar a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que
estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras
providências, para dispor sobre a jornada de trabalho, seguro de vida e participação dos lucros dos canavieiros, e
acrescenta disposição à Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para presumir como penosa a atividade de corte
de cana-de-açúcar; 301 de 2006, que acrescenta dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para
regulamentar o adicional de penosidade previsto no inciso
XXIII do art. 7º da Constituição Federal; 460 de 2009, para
alterar a Seção XIII do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para regulamentar a
concessão do adicional de penosidade previsto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal; 552 de 2009,
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com o ﬁm de acrescentar a Seção VI-A ao Capítulo I do
Título III da Constituição das Leis do Trabalho, para dispor sobre as atividades sob radiação solar a céu aberto
por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 792, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal emita Voto de Pesar à família e amigos
de Dorina de Gouvêa Nowill, falecida aos 91 anos de
idade no último ﬁnal de semana em São Paulo. Dorina
Nowill ﬁcou cega aos 17 anos de idade, devido a uma
infecção ocular, passando a partir de então a vivenciar
as diﬁculdades enfrentadas pelas pessoas cegas no
Brasil, às quais se dedicou na conquista de cidadania.
Pedagoga, em 1946 criou uma fundação para produzir
e distribuir livros em Braille, que na década de 90 ganhou o seu nome, passando a se chamar Fundação
Dorina Nowill para Cegos.
Além de ser a maior imprensa Braille da América
Latina, a Fundação Dorina Nowill atua na proﬁssionalização e na capacitação para a vida das pessoas cegas. Possui instalações voltadas à produção de áudio
livros lidos ou gerados em formato para computador;
salas de capacitação em informática; ambientes próprios para ensinar ao cego como lidar com utensílios
caseiros e organização de sua própria casa, dentre
outras atividades, inclusive com mobilização de voluntariado. A Fundação Dorina Nowill realiza um trabalho
proﬁssional, integral e absolutamente necessário, cujo
exemplo deve ser seguido pelas demais organizações
voltadas ao atendimento de pessoa com deﬁciência,
especialmente as do Poder Público.
Agraciada que foi com o Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz, do Senado Federal, que homenageia mulheres com destaque na área dos Direitos Humanos no
Brasil, é meritório que Dorina Nowill seja, agora postumamente, lembrada e honrada por esta Casa, que reconhece nela o exemplo digno de cidadania e de participação
nas conquistas sociais de nossos cidadãos.
Plenário do Senado, em Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 794, DE 2010
Requeiro nos termos do artigo 218, do Regimento Interno, a inserção em Ata do Voto de Pesar, pelo
falecimento ocorrido no dia 25 de julho de 2010, do
Senhor Sebastião da Silva Vargas, conhecido como
Tião Vargas, vereador de Conceição de Castelo, aos
31 anos em acidente de automóvel.
Requeiro, ainda, seja o Voto de Pesar encaminhando à família do falecido.
Justiﬁcação
O Vereador Tião Vargas, nascido na comunidade
rural de Santo Antônio, estava em seu terceiro mandato em Cachoeiro de Castelo, município do Espírito
Santo.
Vereador do Partido da República, era uma jovem
liderança política em ascensão, único representante
do PR na Câmara de Vereadores.
Infelizmente um acidente automobilístico encerrou
bruscamente sua brilhante trajetória política.
Sala das Sessões, de 2010. – Senador Magno
Malta.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT
– SC) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – O Sr. Senador Acir Gurgacz enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.). – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dois assuntos me trazem aqui hoje. Um
deles se refere aos malefícios que o tráﬁco de drogas
vem causando à nossa sociedade brasileira como um
todo. O segundo tem a ver com a proposta de criação de uma nova dinâmica na Justiça, com relação
a processos ligados ao Direito de Família. Portanto,
senhoras e senhores senadores, e também o povo
de Rondônia, que me assiste neste momento pela TV
Senado, poderia dizer que trago uma notícia ruim, e
depois uma boa notícia.
O Brasil tomou conhecimento estarrecido, na semana passada, dos dados levantados por uma pesquisa
realizada em Minas Gerais, que comprovou o cresci-
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mento do número de homicídios ligados ao tráﬁco de
drogas nas cidades. Os trabalhos foram realizados
ao longo de um ano e meio – de dezembro de 2008
a julho de 2010 – com recursos do Governo Federal
e que envolveram professores do curso de Ciências
Sociais da PUC e de pesquisadores do Centro Mineiro
de Toxicomania. A pesquisa mostra que em sete anos
o número de homicídios ligados ao tráﬁco de drogas
praticamente quadruplicou. Antes da droga chegar à
Capital mineira, entre os anos de 1991 e 1995, quando o tráﬁco vendia maconha e cocaína, a taxa média
de homicídios entre jovens de 15 a 24 anos em Belo
Horizonte era de 51,2 por 100 mil habitantes. Durante
o período mais violento, entre 2001 e 2005, os números na mesma faixa etária tinham saltado para 216,7
por 100 mil.
Para o professor Luis Flávio Sapori, sociólogo,
coordenador da pesquisa e do Centro de Pesquisas
em Segurança Pública da universidade, a pesquisa
concluiu que o efeito da droga gera violência. Segundo ele aﬁrma, o tráﬁco gera uma epidemia de homicídios e roubos.
A realidade levantada pelos pesquisadores da
PUC de Minas Gerais não é restrita àquele Estado. A
reportagem do jornal O Estado de São Paulo fez comparações da realidade paulista e da mineira e mostrou
na edição do último dia 27 que os paulistas passaram
pelo mesmo processo nos últimos anos, testemunhando um aumento considerável da violência.
O mesmo aumento de violência que a sociedade
rondoniense vem observando nos últimos anos, que
também pode ser ligado ao tráﬁco de drogas. Eu já me
pronunciei aqui, há poucas semanas, sobre o assunto. Na ocasião eu destaquei levantamentos da polícia
e da imprensa de Rondônia dando conta do aumento
do número de homicídios na capital, Porto Velho, e até
mesmo em cidades menores, como Ji-Paraná, que é
a segunda maior cidade do Estado.
Da mesma forma como aconteceu em Minas
Gerais e São Paulo, em Rondônia explodiu também o
número de casos de homicídios, que são diretamente
ligados ao tráﬁco de drogas. Segundo concluiu o professor Luis Flávio Sapori em suas pesquisas, o crack
provoca uma letalidade maior e mais severa do que
a maconha e a cocaína por causa do tipo de dependência que provoca. Como o desejo do uso da droga
é incontrolável, o vício é seguido de um endividamento
crescente. E é exatamente essa dívida crescente que
acaba se transformando tanto em motivo para matar
quanto para morrer.
É por esse motivo que eu aﬁrmo hoje, assim como
já me manifestei antes, que o crack deve ser encarado
como um caso de saúde pública antes mesmo de ser
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encarado como um caso de polícia. E por que isso?
Porque é preciso controlar os usuários, tirá-los das ruas,
para reduzir a demanda de drogas. Diferentemente do
que acontecia no início dos anos 90, quando o crack
começou a aparecer nas cidades brasileiras, hoje não
existe mais um grupo de risco, um usuário padrão
dessa chamada droga da morte. Hoje não existe mais
um perﬁl deste usuário, o que deixa a situação ainda
mais complicada.
Eu tenho certeza de que um dos caminhos iniciais para enfrentar este problema é através da educação. Por esse motivo tomei a iniciativa de produzir
uma cartilha ilustrativa de conscientização sobre os
riscos do uso das drogas. Esta publicação foi criada
especiﬁcamente para o público infantil e adolescente,
jovens em idade escolar. Pessoalmente solicitei que
fossem distribuídas em escolas de ensino fundamental
de meu Estado. Pesquisas mostram que em geral se o
jovem não experimenta drogas até os 21 anos, provavelmente não o fará mais. Por isso acredito que temos
que concentrar esforços nesse trabalho educativo voltado à nossa juventude, à nossas crianças. Isso deve
ser feito nas escolas, ampliando as ações do Proerd,
o Programa Educacional de Resistência às Drogas,
ampliando os trabalhos sociais para as camadas mais
carentes e intensiﬁcando os trabalhos nos Centros de
Atendimento Psicossocial Álcool Drogas.
Essas são ações que precisam ser intensiﬁcadas
já. Para ontem. Já estamos atrasados demais, porque
enquanto nada, ou pouco fazemos, mais e mais pessoas, na maioria jovens, estão morrendo diariamente
em nossas cidades.
O segundo tema que me trouxe hoje aqui, senhoras e senhores senadores, é a necessidade de
apresentar um projeto de lei que tem a intenção de
desafogar o Judiciário, em sintonia com o mesmo
propósito que leva esta Casa a trabalhar em torno do
Código do Processo Civil.
No caso, esse projeto de lei tem como objetivo
aprimorar a Lei número 9.099 de 26 de setembro de
1995, instituindo os JUIZADOS ESPECIAIS DE FAMÍLIA.
Tal medida, senhor presidente, está amplamente
amparada na experiência de sucesso que foi deﬂagrada
com a instituição dos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
E CRIMINAIS, em 1995. Ao contrário do que se previa
na época, tais juizados especiais garantiram velocidade para processar as demandas que eram afuniladas
dentro da Justiça Comum.
No entanto, senhoras e senhores senadores, os
temas de DIREITO DA FAMÍLIA ﬁcaram de fora das
medidas legais daquela época, mas também demandam da agilidade, da velocidade que hoje é tão alme-
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jada pela sociedade brasileira. Como aﬁrmou recentemente o ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de
Justiça, em função das discussões acerca do Código
do Processo Civil, temos no Brasil hoje um volume gigantesco de processos na Justiça, que representaria
que para cada cinco brasileiros, um tenha uma ação
em andamento.
Diante disso, não vejo motivo para continuar mantendo o Direito de Família fora da lista das matérias
passíveis de exame e de decisão pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Matérias essas que seriam:
– divórcio;
– regulamentação do direito de visitas;
– guarda de ﬁlhos menores;
– investigação de paternidade;
– ﬁxação, revisão e exoneração de pensão alimentícia;
– e partilha de bens.
E, senhor presidente, não sugiro isso sozinho.
Doutrinadores do Direito, junto com diversos segmentos
da magistratura, da advocacia e do Ministério Público
apontam que esse ramo do Direito é um dos que mais
tem condições de ser ajustado ao dinâmico ambiente
dos Juizados Especiais. Isso porque no Direito da Família prevalece o princípio processual da oralidade nas
audiências e da simplicidade dos processos.
Isso acontece, explico para você, meu povo de
Rondônia que me acompanha agora pela TV Senado,
exatamente devido ao fato de que os temas do Direito
de Família geralmente são tratados em clima de forte
tensão e exigem soluções rápidas, decisões prontas,
principalmente nos casos de guarda de incapazes,
de crianças, desavenças de casais, ﬁxação, revisão e
exoneração de pensões alimentícias.
Dentro de meu projeto, observando as características das ações de Direito de Família, indico medidas que visam acelerar e simpliﬁcar o processo legal,
estimulando as conciliações, descomplicando as petições e conduzindo a soluções com brevidade. Isso,
eu julgo, é fundamental para evitar os desgastes entre
as pessoas envolvidas no processo, contribuindo para
a harmonia, mesmo que seja no seio de famílias que
foram desfeitas. Acredito realmente que isso ajuda a
humanizar a Justiça, a tratar os processos de Direito
de Família colocando o ser humano como foco principal, com todos os cuidados que se exige.
Desta forma, senhoras e senhores senadores,
quero encerrar minha participação nesta tribuna, reaﬁrmando meu ponto de vista de que o nosso trabalho
deve ser sempre conduzido visando o melhor para as
pessoas. Precisamos buscar soluções para problemas
como as drogas, precisamos buscar soluções para
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evitar a desestruturação da sociedade. Soluções que
sejam boas para todos.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE 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.
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
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Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
4
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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, 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 nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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7
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.
8
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.
9
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.
10
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,
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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.
11
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.
12
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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º
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pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de
Subemenda; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ;
2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de Subemenda.
14
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.
15
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.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
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e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
17
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.
18
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.
19
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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20
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.
21
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.
22
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.
23
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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24
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.
25
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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
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habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos termos do Requerimento nº 635,
de 2009).
27
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).
28
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.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Leomar Quintanilha.
30
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.
31
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.
32
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.
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33
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.
34
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.
35
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.
36
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
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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.
37
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.
38
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.
39
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
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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.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
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42
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.
43
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 2005Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade
das matérias que tramitam em conjunto.
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44
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 2007Complementares; 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.
45
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, 31 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
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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.
46
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
004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
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.
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47
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder

505

Setembro de 2010

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.
49
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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50
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
51
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
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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.
52
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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53
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
54
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.

507

Setembro 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.
55
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
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.
57
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
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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.
58
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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59
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
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.
60
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão adminis-
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trativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
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.
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62
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
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e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
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.
65
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
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– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
66
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.
67
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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68
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.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Belini Meurer. Bloco/PT –
SC) – Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 49
minutos.)
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Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
01 a 31/08/2010
Fundamentação – RISF

18

Art. 40 (2)

0

Art. 43, I (3)

2

Art. 43, II (4)

4
24

Total Geral

(1)
(2)

Total

Art. 13 (1)

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;
Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

(3)

Licença para tratamento de saúde; e

(4)

Licença para tratar de interesses particulares.

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos.
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Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
02/02 a 31/08/2010
Fundamentação – RISF
Art. 13

(1)

Art. 40

(2)

Art. 43, I

569
6
(3)

Art. 43, II (4)
Total Geral

(1)
(2)

Total

40
50
665

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;
Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

(3)

Licença para tratamento de saúde; e

(4)

Licença para tratar de interesses particulares.

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos.
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$XWRUL]DD8QLmRDGRDUDR(VWDGRGH0DWR*URVVRDViUHDVGHGRPtQLRIHGHUDOQDV
*OHEDVGHQRPLQDGDV0DLNiHPOLWtJLRQD$omR&tYHO2ULJLQiULDQTXHWUDPLWDQR
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOH&ULVWDOLQR'LYLVDGHTXHWUDWDD$omR'LVFULPLQDWyULDQ
VXVSHQVDSRUGHFLVmRGR67)QD5HFODPDomRQ

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&
&RPSOHPHQWDU

$XWRUL]DDSDUWLFLSDomRGD8QLmRHPIXQGRGHVWLQDGRjFREHUWXUDVXSOHPHQWDUGRV
ULVFRVGRVHJXURUXUDODOWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHGH]HPEURGH
GD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHGR'HFUHWR/HLQGH
GHQRYHPEURGHGR'HFUHWR/HLQGHGHIHYHUHLURGHHGD/HL
QGHGHGH]HPEURGHUHYRJDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGH
MDQHLURGHGD/HLQGHGHGH]HPEURGHHGR'HFUHWR/HLQ
GHGHQRYHPEURGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

$XWRUL]DD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH*RLiVDDOLHQDUSRUPHLRGHGRDomRLPyYHLVj
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR7RFDQWLQV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

(VWDEHOHFHDDGPLVVmRWiFLWDGHSDWHUQLGDGHQRFDVRHPTXHPHQFLRQD

,DUD%HUQDUGL



3/&

,QVWLWXLQD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLODGDWDGHGHMXQKRFRPRVHQGRRGLDGR
)LVFDO)HGHUDO$JURSHFXiULR

3DXOR3LDX



3/&

&ULDFDUJRVGH7pFQLFRGH/DERUDWyULRHGH$X[LOLDUGH/DERUDWyULRQR4XDGURGH
3HVVRDOGR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&
&RPSOHPHQWDU

$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMXQKRGHTXHGLVS}HVREUHDVQRUPDV
JHUDLVSDUDDRUJDQL]DomRRSUHSDURHRHPSUHJRGDV)RUoDV$UPDGDV FULDR
(VWDGR0DLRU&RQMXQWRGDV)RUoDV$UPDGDV 

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

5HYRJDR'HFUHWR/HLQGHGHMDQHLURGHHR'HFUHWROHLQGH
GHMXOKRGH 5HYRJD'HFUHWRV/HLVTXHUHJXODRVFDVRVGHLQYDOLGH]HGH
LQFDSDFLGDGHItVLFDSDUDDVIRUoDVDUPDGDVHGLVS}HVREUHRUJDQL]DomRGH&RPLVVmR
FULDGDSDUDHVVHILP 

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGHFDUJRVHPFRPLVVmRGR*UXSR'LUHomRH$VVHVVRUDPHQWR
6XSHULRUHV'$6GHVWLQDGRVDR0LQLVWpULRGD)D]HQGD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

5HJXODPHQWDDSURILVVmRGH7UDGXWRUH,QWpUSUHWHGD/tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLV
/,%5$6

0DULD'R
5RViULR



3/&

'LVS}HVREUHDDOLHQDomRSDUHQWDOHDOWHUDRDUWGD/HLQGHGHMXOKR
GH ,QWHUIHUrQFLDSURPRYLGDSRUXPGRVJHQLWRUHVQDIRUPDomRSVLFROyJLFDGD
FULDQoDSDUDTXHUHSXGLHRRXWUREHPFRPRDWRVTXHFDXVHPSUHMXt]RVDR
HVWDEHOHFLPHQWRRXjPDQXWHQomRGHYtQFXORFRPHVWH 

5HJLVGH
2OLYHLUD



3/&

7UDQVIRUPD)XQo}HV&RPLVVLRQDGDV7pFQLFDV)&7FULDGDVSHORDUWGD0HGLGD
3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHHPFDUJRVGR*UXSR'LUHomRH
$VVHVVRUDPHQWR6XSHULRUHV'$6HP*UDWLILFDo}HVGH([HUFtFLRHP&DUJRGH
&RQILDQoDGHYLGDVDPLOLWDUHVHHP*UDWLILFDo}HVGH5HSUHVHQWDomRSHOR([HUFtFLRGH
)XQomRGHYLGDVDPLOLWDUHV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'iQRYDUHGDomRDRFDSXWGRDUWGD/HLQGHGHQRYHPEURGHTXH
GLVS}HVREUHDSURGXomRFLUFXODomRHFRPHUFLDOL]DomRGRYLQKRHGHULYDGRVGDXYDH
GRYLQKRQDIRUPDTXHHVSHFLILFD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGHFDUJRVHIXQo}HVQRV4XDGURVGH3HVVRDOGRVUDPRVGR
0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR

0LQLVWpULR
3~EOLFRGD
8QLmR



3/&

(VWDEHOHFHDSROtWLFDQDFLRQDOGHVHJXUDQoDGHEDUUDJHQVGHVWLQDGDVjDFXPXODomR
GHiJXDSDUDTXDLVTXHUXVRVjGLVSRVLomRILQDORXWHPSRUiULDGHUHMHLWRVHj
DFXPXODomRGHUHVtGXRVLQGXVWULDLVHDOWHUDDUHGDomRGRDUWGD/HLQGH
GHMDQHLURGHHGRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGH

/HRQDUGR
0RQWHLUR



528
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ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
AGOSTO 2010
2010

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DHV/DQGLP



6HYHULDQR
$OYHV



3/&

7UDQVIRUPDRDJUDYRGHLQVWUXPHQWRLQWHUSRVWRFRQWUDGHFLVmRTXHQmRDGPLWHUHFXUVR
H[WUDRUGLQiULRRXHVSHFLDOHPDJUDYRQRVSUySULRVDXWRVDOWHUDQGRGLVSRVLWLYRVGD/HL
QGHGHMDQHLURGH&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO

3/&

,QVFUHYHRQRPHGH*HW~OLR'RUQHOOHV9DUJDVQR/LYURGRV+HUyLVGD3iWULD

3/&

'HQRPLQD5RGRYLD-RmR3DXOR,,RWUHFKRGD%5HQWUHDVFLGDGHVGH5LR
%ULOKDQWHH3RUWR0XUWLQKRQR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

9DQGHU
/RXEHW



3/&

'HQRPLQD'U&DUORV*HUDOGR9DODGDUHVDSRQWHORFDOL]DGDQD%5VREUHRULR
6mR)UDQFLVFRQDGLYLVDGRV0XQLFtSLRVGH0DUWLQKR&DPSRVH$EDHWpQR(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV

-XYHQLO



3/&

'HQRPLQD5RGRYLD+LVWRULDGRU2VYDOGR+HQULTXH&DVWHOOR%UDQFRD%5HQWUHR
HQWURQFDPHQWRFRPD%5HR0XVHX&DVDGH&DEDQJXQR0XQLFtSLRGH6DQWRV
'XPRQW(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

/XL]
)HUQDQGR
)DULD



3/&

'HQRPLQD5RGRYLD-RmR/\UD)LOKRRWUHFKRGD5RGRYLDGD%5HQWUHDV&LGDGHV
GH&DUXDUXH6DQWD&UX]GR&DSLEDULEHQR(VWDGRGH3HUQDPEXFR

:ROQH\
4XHLUR]



3/&

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGR(YDQJpOLFRDVHUFRPHPRUDGRQRGLDGHQRYHPEURGH
FDGDDQR

&OHEHU9HUGH



3/&

'HQRPLQD9LDGXWR-RVp0HQGRQoDGH/LPDRYLDGXWRGD%5.PQR
0XQLFtSLRGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiV

/XL]
%LWWHQFRXUW



3/&

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGRV&OXEHV(VSRUWLYRV6RFLDLVDVHUFRPHPRUDGRDQXDOPHQWH
QRGLDGHQRYHPEURHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO

$UQDOGR)DULD
GH6i



3/&

&ULDFDUJRVQR4XDGURGH3HVVRDO3HUPDQHQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH&LQHPD
$1&,1(GHTXHWUDWDD/HLQGHGHPDLRGH

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'LVS}HVREUHR'LD1DFLRQDOGR5HVSHLWRDR&RQWULEXLQWH

6DQGUR0DEHO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$GHOPLU
6DQWDQD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3/6

(PHQWD
&RQVROLGDHDWXDOL]DDOHJLVODomRIHGHUDOVREUHDLQVFULomRHDH[WLQomRGRUHJLVWURGH
HPSUHViULRHGHVRFLHGDGHHPSUHViULD

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

(VWDEHOHFHLQFHQWLYRILVFDOGHGHGXomRGR,PSRVWRVREUHD5HQGDGDV3HVVRDV
-XUtGLFDVDHPSUHVDVTXHIL]HUHPGRDo}HVGHPDWHULDLVSDUDXVRHPSURJUDPDV
JRYHUQDPHQWDLVGHKDELWDomRSRSXODU

0DULD'R
&DUPR$OYHV



3/6

$OWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHDJRVWRGHSDUDGLVSRUVREUHD
FRPSHWrQFLDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV $1$7(/ SDUDDUUHFDGDUH
DSOLFDUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV

5HQDWR
&DVDJUDQGH



3/6

0RGLILFDRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRDSURYDGDSHOR'HFUHWR/HL
QGHGHPDLRGHSDUDDPSOLDURSHUtRGRGHLQWHUUXSomRGRFRQWUDWRGH
WUDEDOKRHPUD]mRGHFDVDPHQWRSDUDDWpFLQFRGLDVFRQVHFXWLYRVHHVWHQGHUR
EHQHItFLRDRVHPSUHJDGRVTXHWHQKDPIRUPDOL]DGRXQLmRHVWiYHO

([SHGLWR
-~QLRU



AGOSTO
AGOSTO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

529
19

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0iULR&RXWR



3/6

$OWHUDR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHTXHDSURYDD&RQVROLGDomRGDV
/HLVGR7UDEDOKRSDUDLQFOXLUGLVSRVLWLYRTXHSURtEHDFRQVXOWDDRVFDGDVWURVH
EDQFRVGHGDGRVGHSURWHomRDRFUpGLWRS~EOLFRVHSULYDGRVSDUDILQVGHDGPLVVmR
GHHPSUHJDGRV

3/6

'LVS}HVREUHDSURILVVmRGHDUWHVmRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

5REHUWR
&DYDOFDQWL



3/6

$OWHUDD/HLQGHTXHGLVS}HVREUHD,VHQomRGR,PSRVWRVREUH3URGXWRV
,QGXVWULDOL]DGRV,3,QDDTXLVLomRGHDXWRPyYHLVSDUDXWLOL]DomRQRWUDQVSRUWH
DXW{QRPRGHSDVVDJHLURVEHPFRPRSRUSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDItVLFDH
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV

5HQDQ
&DOKHLURV



3/6

0RGLILFDDUHGDomRGRFDSXWGRDUW$GD/HLQGHGHMXOKRGHHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV $VVHJXUDDOLFHQoDPDWHUQLGDGHSDUDDDGRWDQWH 

3DXOR3DLP



3/6

$VVHJXUDDRVHPSUHJDGRVGHFRQGRPtQLRVSUHVWDGRUHVGRVVHUYLoRVGHSRUWDULD
YLJLOkQFLDHVHJXUDQoDRDGLFLRQDOGHSHULFXORVLGDGHSUHYLVWRQRDUWLJRGD
&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$FUHVFHQWDDRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGH /HLGH
5HJLVWURV3~EOLFRV DILPGHIDFLOLWDUDVXEVWLWXLomRQRUHJLVWURFLYLOGRILOKRGRQRPH
GRVSDLVDOWHUDGRHPYLUWXGHGRFDVDPHQWRRXGHVXDGLVVROXomRRXVHSDUDomR
MXGLFLDOEHPFRPRSHODIRUPDomRGDXQLmRHVWiYHORXVXDGLVVROXomR

6HU\V
6OKHVVDUHQNR



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDDOWHUDUDEDVHGHFiOFXORGD
&RQWULEXLomRj&RPLVVmR&RRUGHQDGRUDGD&ULDomRGR&DYDOR1DFLRQDO&&&&1

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



3/6

$OWHUDRGRDUWLJRHUHYRJDRGRPHVPRDUWLJRGD/HLQGH
GHMDQHLURGHTXH,QVWLWXLR&yGLJR&LYLOQRTXHWDQJHDRFULWpULRGHIL[DomRGD
IUDomRLGHDOHjVGLVSRVLo}HVVREUHDDOLHQDomRHORFDomRGHDEULJRVSDUDYHtFXORVHP
FRQGRPtQLRVHGLOtFLRV

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHRV-XL]DGRV
(VSHFLDLV&tYHLVH&ULPLQDLVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



3/6

$OWHUDRDUWLJRGD/HLQGHGHMXOKRGH 1HQKXPDDXWRULGDGH
SRGHUiGHVGH TXLQ]H GLDVDQWHVHDWp TXDUHQWDHRLWR KRUDVGHSRLVGR
HQFHUUDPHQWRGDHOHLomRSUHQGHURXGHWHUTXDOTXHUFDQGLGDWRVDOYRHPIODJUDQWH
GHOLWR 

0DUFR0DFLHO



3/6

$OWHUDRLQFLVR,GRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 DSURYDGD
SHOR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHSDUDDPSOLDUSDUDFLQFRGLDVR
SUD]RGHGLVSHQVDGHFRPSDUHFLPHQWRDRWUDEDOKRGRHPSUHJDGRHPFDVRGH
IDOHFLPHQWRGHIDPLOLDURXGHSHQGHQWH

&pVDU%RUJHV



3/6

$OWHUDRFDSXWGRDUWGD/HLGHGHMDQHLURGH &yGLJR&LYLO SDUD
LPSRUREULJDomRDRHQGRVVDQWHSHORFXPSULPHQWRGDSUHVWDomRFRQVWDQWHGRWtWXORSRU
HOHHQGRVVDGR

-RmR$OEHUWR
6RX]D



3/6

$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHGHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLR
&yGLJR&LYLOSDUDGHWHUPLQDUQRVFDVRVGHLQGLJQLGDGHTXHRWUkQVLWRHPMXOJDGRGD
VHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULDDFDUUHWDUiDH[FOXVmRLPHGLDWDGRKHUGHLURRXOHJDWiULR
LQGLJQRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

6HU\V
6OKHVVDUHQNR



3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDLQFOXLUHQWUHDV
FRPSHWrQFLDVGR&2'()$7DGHILQLomRGRVFULWpULRVSDUDDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVGR
)$7SDUDDTXDOLILFDomRGRVSURILVVLRQDLVGRVyUJmRVGHVHJXUDQoDS~EOLFD

$ORL]LR
0HUFDGDQWH



3/6

$OWHUDDUHGDomRGRLQFLVR9,,GRGRDUWGD/HLQGHGHIHYHUHLURGH
SDUDDPSOLDUDVSRVVLELOLGDGHVGHGHFODUDomRSRUSDUWHGRSRGHUFRQFHGHQWH
GHFDGXFLGDGHGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR

*HUVRQ
&DPDWD



3/6

$OWHUDD/HLGH([HFXomR3HQDOSDUDGLVSRUVREUHDDVVLVWrQFLDHGXFDFLRQDOGHYLGD
DRVSUHVRV

'HPyVWHQHV
7RUUHV



3/6

$FUHVFHQWDDUWLJRj/HLQGHGHVHWHPEURGH&yGLJRGH7UkQVLWR
%UDVLOHLURSDUDGHWHUPLQDUDREVHUYkQFLDGR'LD0XQGLDOHP0HPyULDGDV9tWLPDVGH
$FLGHQWHVGH7UkQVLWR

*HUVRQ
&DPDWD



3/6

$OWHUDD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 DSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQ
GHGHPDLRGHSDUDGLVSRUVREUHRGLVVtGLRFROHWLYRGHWUDEDOKR

0DJQR0DOWD



3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDLPSODQWDUFDPSXVGR,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR
&LrQFLDH7HFQRORJLDGR5LR*UDQGHGR1RUWHQRPXQLFtSLRGH6mR3DXORGR3RWHQJL

5RVDOED
&LDUOLQL



530
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ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
AGOSTO 2010
2010

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDRGRDUWGR&yGLJR&LYLOSDUDSHUPLWLUTXHDQRPHDomRGHFXUDGRU
SRVVDUHFDLUQRRFXSDQWHGHFDUJRRXIXQomRGHGLULJHQWHGHHQWLGDGHTXHDEULJXH
SHVVRDFRPGHILFLrQFLD

)OiYLR$UQV



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGH TXHGLVS}HVREUHRV3ODQRVGH
%HQHItFLRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV SDUDLQFOXLURO~SXVHD
HSLOHSVLDHQWUHDVGRHQoDVTXHID]HPMXVDRVGLUHLWRVHEHQHItFLRVGHTXHWUDWDP

3DXOR3DLP



3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDLPSODQWDUFDPSXVGR,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDoDR
&LrQFLDH7HFQRORJLDGR5LR*UDQGHGR1RUWHQRPXQLFLSLRGH-XFXUXWX

5RVDOED
&LDUOLQL



3/6

$FUHVFHQWDDUW$j/HLQGHGHMXOKRGHSDUDGLVSRUVREUH
DSRVHQWDGRULDSRULGDGHGHUHSHQWLVWDVHGHFRUGHOLVWDVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

,QiFLR$UUXGD



3/6

'HQRPLQD5RGRYLD*RYHUQDGRU$OEHUWR6LOYDRWUHFKRGDURGRYLD%5
FRPSUHHQGLGRHQWUHDVORFDOLGDGHVGH/XtV&RUUHDH%HUWROtQLDQR(VWDGRGR3LDXt

-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR



3/6

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGR,QWHUDFWLDQR

$OYDUR'LDV



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHDEULOGHSDUDLQFOXLUHQWUHDVSUiWLFDV
GLVFULPLQDWyULDVHOLPLWDWLYDVSDUDHIHLWRGHDFHVVRjUHODomRGHHPSUHJRRXVXD
PDQXWHQomRDTXHODVPRWLYDGDVSRUFRQVXOWDDFDGDVWURGHLQDGLPSOHQWHVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

3DXOR3DLP



3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDUHDOL]DUD2OLPStDGD%UDVLOHLUDGR(VSRUWH 2%( HGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV

$ORL]LR
0HUFDGDQWH



3/6

5HYRJDRDUWGD/HLGHGHMDQHLURGH &yGLJR&LYLO SDUD
H[FOXLUDSRVVLELOLGDGHGHH[WLQomRGDSXQLELOLGDGHFULPLQDOSHORFDVDPHQWR

3DSDOpR3DHV



3/6

'HQRPLQD'RP$QW{QLR)UDJRVRD8QLGDGHGR&DPSXVGR,QVWLWXWR)HGHUDOGH
(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDORFDOL]DGRQR0XQLFtSLRGH&UDWH~VQR(VWDGRGR
&HDUi

,QiFLR$UUXGD



3/6

0RGLILFDRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRDSURYDGDSHOR'HFUHWR/HL
QGHGHPDLRGHRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGH
HRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDGLVFLSOLQDUDGHPLVVmR
HHVWDEHOHFHUJDUDQWLDSURYLVyULDGHHPSUHJRDRDOFRROLVWD

0DUFHOR
&ULYHOOD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHPDUoRGHSDUDDSOLFDUQRTXHFRXEHUjV
WHVWHPXQKDVTXHFRODERUHPFRPRVWUDEDOKRVGHLQYHVWLJDomRGHFRPLVVmR
SDUODPHQWDUGHLQTXpULWRDVPHGLGDVGHSURWHomRHVSHFLDOjVWHVWHPXQKDVGHTXH
WUDWDD/HLQGHGHMXOKRGH

'HPyVWHQHV
7RUUHV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

'HILQHOLPLWHVSDUDRSRUWHGHDUPDGHIRJRFRQFHGLGRDLQWHJUDQWHVGHyUJmRV
S~EOLFRVHHPSUHJDGRVGHHPSUHVDGHVHJXUDQoDSULYDGDHGHWUDQVSRUWHGHYDORUHV
QRFDVRGHH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHJUHYH

([SHGLWR
-~QLRU



3/6

9HGDRSRUWHHRXVRGHDUPDVOHWDLVSHORSROLFLDPHQWRRVWHQVLYRHPHYHQWRVS~EOLFRV
HVSRUWLYRVUHOLJLRVRVUHFUHDWLYRVHDILQV

*LOYDP
%RUJHV



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDHVWDEHOHFHUTXHRDJUDYRDTXH
DOXGHRGRDUWGHYHUiVHUHVWULQJLUjGHPRQVWUDomRGDLQH[LVWrQFLDGRV
SUHVVXSRVWRVTXHDXWRUL]DPRMXOJDPHQWRPRQRFUiWLFRGRUHFXUVRHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

([SHGLWR
-~QLRU



3/6

'LVS}HVREUHDREULJDWRULHGDGHGDSDVWHXUL]DomRGDSROSDGRDoDt

7LmR9LDQD



5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO

AGOSTO
AGOSTO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
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&2081,7È5,2%(1(),&(17(&8/785$/9,62SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD&XEDWmR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj)81'$d2('8&$&,21$/'(
)(51$1'Ï32/,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH)HUQDQGySROLV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/)/25(6&(5
)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH)ORUHV(VWDGR
GH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$$0,*26'26%$,552648,/20%2'263$/0$5(6(9,/$
7(5(=$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&DWDJXDVHV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2'(68'0(118&&,SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6XG0HQQXFFL(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
/,%(57$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj%(,-$)/255$',2',)862/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH'RP
(OLVHX(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',292='262)5$1&,6&2/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
6mR)UDQFLVFR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'278&8589,SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
3$548(3$,2/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
3LUDSRUDGR%RP-HVXV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
3217(129(16('(5$',2',)862$6&235$',SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3RQWH1RYD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj25*$1,=$d2&8/785$/($0%,(17$/
2&$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH+RUWROkQGLD
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
'$3$=SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2-26e'(3$,9$
1(772SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGR
5LRGH-DQHLUR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj:$&5$%(/2 &,$/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,ULWXLD(VWDGR
GR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$7255('(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH5XELQpLD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj0$5(&e8&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3RUWR
(VSHULGLmR(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',29(5$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH9HUD(VWDGRGH0DWR
*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj62&,('$'(5È',2&2081,7È5,$$/'(,$
)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DPDUDJLEH
(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRDR,167,7872&8/785$/&$5/26
$/%(572/,6%2$7255(6'(35202d262&,$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7DFDUDWX(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'('(6(192/9,0(172
&8/785$/($57Ë67,&225/$0$5Ë7,0$'($5$&58=SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$UDFUX](VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj*20(6&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
/DGiULR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(9,/$
62$5(6$6&29,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
$SXLDUpV(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$9(,5(16('(5È',2
&2081,7È5,$7523,&$/)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH$YHLUR(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(62-22
1(3208&(12/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH6mR-RmR1HSRPXFHQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(&,62$&'
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%RFDtQDGR6XO
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(3527(d2¬
0$7(51,'$'((,1)Æ1&,$'(*29(51$'250$1*$%(,5$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*RYHUQDGRU0DQJDEHLUD(VWDGRGD
%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(6$172$17Ð1,2'2&$,8ÈSDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWR$QW{QLRGR&DLXi(VWDGRGR
3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862&2081,7È5,$
&21'()0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&RQGH
(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26$0,*26'2%$,552
'2$(5232572SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
%UHYHV(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(7$*8$ËSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7DJXDt(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$VVRFLDomR&RPXQLWiULDGH&RPXQLFDomRH
&XOWXUD$PDUH6HUYLUSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
,WDMXtSH(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj5('(81,2'(5È',2(7(/(9,62'2
3$5È/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGH
GH%DUFDUHQD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'('()(6$
&8/785$/($57Ë67,&2'(3$,d$1'8$&3SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DLoDQGX(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&8/785$/.$1+58
$5&.SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,SXDoX
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
75$169,'$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&XUUDOLQKR(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/($57Ë67,&$'(
5$',2',)862&2081,7È5,$/$0,1(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH/DPLP(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(&8/785$/
'(1292+25,=217(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH1RYR+RUL]RQWH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(&2081,&$d2(
&8/785$&Ë&(52$/9(6$&&&$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3LUDSHPDV(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2(029,0(172
&2081,7È5,2%(1(),&(17(&8/785$/&,'$'$1,$7$48$5,78%(16(SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7DTXDULWXED(VWDGRGH
6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',221'$6)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&RO{PELD
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj',)8625$1$785(=$)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
(XFOLGHVGD&XQKD3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',28/75$)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR-RVpGR9DOHGR
5LR3UHWR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj5È',2(7(/(9,62%(/20217(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH6HQDGRU
-RVp3RUItULR(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',27,5$'(17(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH%HOR
+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2029,0(172&2081,7È5,2
$7,9$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0RQJDJXi
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'(*2,$1e6,$'23$5ÈSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*RLDQpVLDGR3DUi(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7255(6 &$0$5*2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH(VWUHOD
'2HVWH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj79%$8586$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH%DXUX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(&2081,&$d262&,$/
(&8/785$/'2%$,;272&$17,16SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%DUFDUHQD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26025$'25(6'2$/72
'$*$1*255$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
,JXDWX(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',279'2$0$=21$6/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH0DQDXV
(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(',)862
&2081,7È5,$&$1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH-L3DUDQi(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
('8&$&,21$/'('20(/,6(83$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH'RP(OLVHX(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$48(5Ç1&,$
$&48(5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH4XHUrQFLD
(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23$7$7,9$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3LQKHLUR(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj(035(6$'(5$',2',)862$/)$
&(17$852/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQD
FLGDGHGH3UDLQKD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$,17(*5$'2'(
5$',2&2081,&$d2/7'$6,5SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR-RDTXLPGD%DUUD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(&8/785$/
'23292$'2-(1,3$32/$*$5726(5*,3(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH/DJDUWR(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',26,03$7,$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&KDSDGD(VWDGRGR
5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'2029,0(172'(
5$',2',)862'(629$/e5,2'268/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR9DOpULRGR6XO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d20,*8(/,1$'(
5È',2',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH6mR0LJXHOGDV0LVV}HV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d29,'$129$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&RQFHLomRGD%DUUD(VWDGRGR
(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2)035,1&(6$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,WDEDLDQD(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'2029,0(172'(
5$',2',)862&2081,7È5,$62)5$1&,6&2'($66,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7HL[HLUDGH)UHLWDV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj)81'$d2&8/785$/$/=,5$'$6,/9$
&255Ç$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH/XtV(GXDUGR0DJDOKmHV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5iGLR79GR$PD]RQDV/WGDSDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
0DQDXV(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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GHFLVmR
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356

$XWRUL]DR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORU
GHDWp86 FLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR0XQLFtSLRGH&DWDQGXYD63DFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'QRYDORU
GH86 RLWRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHWULQWDHQRYHPLOGyODUHVGRV
(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV
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0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

356

$XWRUL]DR0XQLFtSLRGR5LRGH-DQHLURDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR
%,5'QRYDORUGHDWp86 XPELOKmRHTXDUHQWDHFLQFRPLOK}HVGH
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DDFRQWUDWDomRGHRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOQRYDORUGHDWp VHLVELOK}HVHGX]HQWRVH
RLWRPLOK}HVGHLHQHV HQWUHD&RPSDQKLDGH6DQHDPHQWR%iVLFRGR(VWDGRGH6mR
3DXOR6$%(63HD-DSDQ,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQ$JHQF\-,&$GHVWLQDGDD
ILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR3URJUDPD,QWHJUDGRGH0HOKRULD$PELHQWDOQDÈUHDGH
0DQDQFLDLVGD5HSUHVD%LOOLQJV

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6mR3DXORDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORUGHDWp
86 FHQWRHYLQWHPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD GHSULQFLSDOGHVWLQDGDDILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR3URJUDPDGH$SRLRj
*HVWmRH,QWHJUDomRGRV)LVFRVQR%UDVLO352),6&2

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DDFRQWUDWDomRGHRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOQRYDORUGHDWpWUH]HQWRVPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRV
GD$PpULFDGHSULQFLSDOHQWUHR(VWDGRGR0DWR*URVVRGR6XOHR%DQFR
,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR%,5'GHVWLQDGDDILQDQFLDUR
3URJUDPDGH7UDQVSRUWHVHGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGR(VWDGRGR0DWR
*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR&HDUiDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD
8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'QRYDORUWRWDOGHDWp
86 FHQWRHFLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLODFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRQR
YDORUWRWDOGHDWp86 YLQWHHRLWRPLOK}HVHVHLVFHQWRVPLOGyODUHVGRV
(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD FRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XODFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQR
FRPJDUDQWLDGD8QLmRFRPR
%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORUGHDWp86
GR]HPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD GHSULQFLSDOGHVWLQDGDD
ILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR3URJUDPD0RGHUQL]DomRGD$GPLQLVWUDomR7ULEXWiULD
)LQDQFHLUDH3DWULPRQLDOGR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO352),6&206

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6mR3DXORDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR%,5'
QRYDORUGHDWp86 WUH]HQWRVHYLQWHHVHLVPLOK}HVHVHWHFHQWRVH
VHWHQWDHFLQFRPLOGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

&ULDR3URJUDPD-RYHP&LGDGmR%UDVLOHLURQR6HQDGR)HGHUDO

3DXOR3DLP



356

$OWHUDGLVSRVLWLYRGD5HVROXomRQGHGR6HQDGR)HGHUDOQRLQWXLWRGH
DSULPRUDUSURFHGLPHQWRVGDLQVWUXomRGHRSHUDo}HVGHFUpGLWRHILQDQFLDPHQWRGH
LQIUDHVWUXWXUDSDUDDUHDOL]DomRGD&RSDGR0XQGR),)$HGRV-RJRV2OtPSLFRV
H3DUDROtPSLFRVGH

$UWKXU9LUJtOLR



356

$XWRUL]DR(VWDGRGD%DKLDDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD
5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOQRYDORUGHDWp86 GH]PLOK}HVGH
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGD%DKLDDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD
8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR %,5' QR
YDORUWRWDOGHDWp86 WULQWDPLOK}HVGHGyODUHVGR(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$OWHUDD5HVROXomRGR6HQDGR)HGHUDOQGHFRPYLVWDVDUHWLILFDURVQRPHV
GRVFUHGRUHVGHRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLDGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYD
GR%UDVLOHQWUHR(VWDGRGH6mR3DXORHR-DSDQ%DQNIRU,QWHUQDFLRQDO&RRSHUDWLRQ
-%,&HXPFRQVyUFLRGHEDQFRVMDSRQHVHVOLGHUDGRSHOR6XPLWRPR0LWVXL%DQNLQJ
&RUSRUDWLRQ60%&SDUDILQDQFLDPHQWRSDUFLDOGR(PSUHHQGLPHQWR/LQKD
$PDUHODGR0HWU{GH6mR3DXORGHVHQYROYLGRHPFRILQDQFLDPHQWRFRPR%DQFR
,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR%,5'

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLODFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRQR
YDORUGHDWp86 VHVVHQWDHVHWHPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV
8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



542
32

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
AGOSTO 2010
2010

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

356

$XWRUL]DR(VWDGRGH3HUQDPEXFRDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPR
%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'FRPJDUDQWLDGD8QLmRQRYDORUGH
DWp86 GH]PLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD GH
SULQFLSDOGHVWLQDGDDRILQDQFLDPHQWRSDUFLDOGR3URJUDPDGH3URGXomRH'LIXVmRGH
,QRYDo}HVSDUDD&RPSHWLWLYLGDGHGH$UUDQMRV3URGXWLYRV/RFDLV $3/V GR(VWDGRGH
3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPD
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR
%,5'QRYDORUGHDWp86 QRYHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV
8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR
%,5'QRYDORUGHDWp86 GH]RLWRPLOK}HVVHLVFHQWRVHVHWHQWDH
WUrVPLOGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH3HUQDPEXFRDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'QRYDORU
GHDWp86 VHWHQWDHFLQFRPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XODFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORU
GHDWp86 VHVVHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD GHSULQFLSDOGHVWLQDGDDILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR3URMHWRGH)RUWDOHFLPHQWR
GD*HVWmR)LVFDOGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO352),6&256

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6mR3DXORDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORUGHDWp
86 FHQWRHVHVVHQWDHGRLVPLOK}HVTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDH
TXDWURPLOGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH6mR3DXORDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD
GD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH'HVHQYROYLPHQWR%,5'
QRYDORUGHDWp86 FHQWRHGR]HPLOK}HVQRYHFHQWRVHGH]PLO
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV
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0DWpULD

(PHQWD

356

6XVSHQGHDH[HFXomRGD/HL&RPSOHPDQWDUQGHGHGH]HPEURGHGR
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDTXHIL[DSROtWLFDGHUHDMXVWHGHYHQFLPHQWRSDUDRSHVVRDO
GR3RGHU-XGLFLiULRGR(VWDGRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR
-XVWLoDH
&LGDGDQLD



356

6XVSHQGHDH[HFXomRGDSDUWHILQDOGRDUWGR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGH


&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR
-XVWLoDH
&LGDGDQLD
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0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO

$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU-21<0$5&26
'29$//(/23(6SDUDH[HUFHURFDUJRGH'LUHWRUGH3ODQHMDPHQWRH3HVTXLVD
GR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH,QIUD(VWUXWXUDGH7UDQVSRUWHV'1,7

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU2/$92=$*2
&+,1$*/,$SDUDVHUUHFRQGX]LGRDRFDUJRGH&RQVHOKHLURGR&RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(GR0LQLVWpULRGD-XVWLoD
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Matéria: Requerimentos de Licença. Total: 24
Art. 13, 40 (sem ônus), 43, I e 43, II
RQS
Autor
642-M
643-M
644-M
645-M
646-M
647-M
648-M
649-M
650-M
651-M
652-M
653-M
654-M
655-M
656-M
657-M
658-M
659-M
660-M
661-M
662-M
663-M
664-M
665-M

Hélio Costa
Mão Santa
Maria do Carmo Alves
Osmar Dias
Sérgio Guerra
Marconi Perillo
João Vicente Claudino
Eduardo Azeredo
Marina Silva
Mozarildo Cavalcanti
Flávio Arns
Efraim Morais
Kátia Abreu
Acir Gurgacz
Osmar Dias
Geraldo Mesquita Júnior
João Vicente Claudino
Romeu Tuma
Mauro Fecury
Epitácio Cafeteira
Efraim Morais
Mão Santa
César Borges
Fernando Collor

RISF
43, II
13
13
13
13
13
13
13
43, II
43, I
13
13
13
13
13
13
13
43, II
43, II
43, I
13
13
13
13

Período
03.08 a 01.10
03.08
03 a 05.08
03 a 05.08
03.08
04 e 05.08
03 a 05.08
04 e 05.08
04.08 a 03.09
03 a 06.08
04 e 05.08
04 e 05.08
04.08
01 a 03.09
31.08, 01 e 02.09
30 a 31.08
31.08 a 02.09
31.08 a 02.09
31.08 a 02.09
26.08 a 03.09
31.08 a 02.09
31.08 a 02.09
31.08
31.08

Finalidade
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Licença Particular
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos

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 - Regis Fichtner* (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
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)
Minoria-DEM - José Bezerra* (S)
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Belini Meurer* (S)
Maioria-PMDB - Selma Elias* (S)
Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (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
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

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

(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 prorrogado: 02/09/2010
Prazo final prorrogado: 01/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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)

(5,28,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

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

(12,18)

(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)

(8)

(22,32,33)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(25,35)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(23,34)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(31)

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. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador 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).
32. 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).
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).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. 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.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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).

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

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.

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 (S/PARTIDO-RR)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)

(4,6)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 (S/PARTIDO)

1.

(3,7)

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

(3)

Senadora Fátima Cleide (PT)

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

(1)

(2)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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 ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.

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

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

(1)

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

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 ( PSDB, DEM )
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
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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
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR-GERAL: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO: Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)
RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO: Senador Marconi
Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: Senador Almeida Lima (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO: Senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

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

1. Senador Marco Maciel (DEM)

Senador Antonio Carlos Júnior (DEM)

2. Senador Adelmir Santana (DEM)

Senador Marconi Perillo (PSDB)

3. Senador Cícero Lucena (PSDB)

Senador Papaléo Paes (PSDB)

4. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Regis Fichtner (PMDB)

1. Senador Romero Jucá (PMDB)

(2)

Senador Almeida Lima (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Valter Pereira (PMDB)

3. Senador Francisco Dornelles (PP)

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

(1)

(1)

1. Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

2. Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(1,3)

PTB
Senador Romeu Tuma

1. Senador Gim Argello

PDT
Senador Acir Gurgacz

1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRAZOS
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)
RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 1
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V) 1
PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI) 1
1

Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511
E-mail: sscepi@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) (111)
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)

(36,106,114)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,104)

4. Belini Meurer (PT)

(37,93,105)

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)
(56,59,112)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69,117)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

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

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(58,78)

(64,67,88,91,100,101)

(3,60,95,98)

(2,60,80,85,86,92)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,96,99)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,108,116)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

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

1. Jorge Yanai (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

Adelmir Santana (DEM)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

(52,107,110,113)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

(14,16,47)

(49)

Níura Demarchi (PSDB)

(43,102,103)

5. Kátia Abreu (DEM)

(48)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Bezerra (DEM)

(5,45,109,115)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(23)

João Tenório (PSDB)

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. 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).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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 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. 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).
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 Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. 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)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
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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 ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

1. VAGO

(5)

(7,15)

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.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
VAGO

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (S/PARTIDO)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27,117)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Belini Meurer (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)

(28)

(1,2,13)

(31,32,107,113)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,93,102)

Gilvam Borges (PMDB)

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

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,111,115)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(48,80,101)

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

(50,76,79)

(49,74,80,109)

(55,94,103)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Níura Demarchi (PSDB)
Flávio Arns (PSDB)

(46,108,112,114)

(23,37,83)

4. José Bezerra (DEM)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

(24,67,85,92,97)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB

(10,45)

(4,40,110,116)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(20,66,100,105,106)

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

43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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 ( PSDB, DEM )
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
VAGO

1. VAGO

(8,18)

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(4)

1. Gim Argello (PTB)

(9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. 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.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (13,18)

(13,23)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(7)

2. VAGO

(11,17,19)

(2,4,20)

(2,9,16)

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

(5,22)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(6,14,15)

(3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. João Durval (PDT)

(12)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. 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.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.

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 ( PSDB, DEM )
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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (103)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(37,75,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,38)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

Eduardo Suplicy (PT)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(37)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Belini Meurer (PT)
Tião Viana (PT)

(17,35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

(1,15,17,34,116)

(33)
(16,17,36,71)

(37,111,113)

5. César Borges (PR)

(31,41)

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

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)

(59,63)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(57,64)

(61,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

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

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(58,66,78)

(5,68,76,102,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,101,104)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(42,54,65)
(3,64,115)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

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

(44)

(40,82,85,97,98)

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

(46)

(25,73,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(50)

(45,110)

(4,49,112,114)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(51)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(52)

(29,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(43,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
51. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 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. 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).
103. 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).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

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

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 ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

1. VAGO

(2)

(1)

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

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

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

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 ( PSDB, DEM )
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 (S/PARTIDO)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(30,96,100)

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

(34,45,66)

Belini Meurer (PT)

(1,31,110)

2. Gim Argello (PTB)

(34,125)

(34)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34,81,89,92,94)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96,116,120)

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

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(58,102,105,111,112)

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56,108)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(62,124)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. VAGO

(15,17,54,119)

(61,109)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi (PSDB)
Marco Maciel (DEM)

(4,42,115,118,121)

(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)

João Faustino (PSDB)

(13,48,117,122,123)

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador 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).
109. 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).
110. 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
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
124. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
125. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(7,17,23)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,18)

Inácio Arruda (PC DO B)

(19)

Gerson Camata (PMDB)

(3,15)

3. VAGO

(17,18,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,13)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5,24)

(10,12)
(7,16)

PDT
Cristovam Buarque

(7,20)

1. VAGO

(20)

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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
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16. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. 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).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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

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

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)

(6)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

(5)

(1)

2.

(3,4)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
*. 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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PV)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(25)

(7,25,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(20)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,55,60)

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)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(38,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(39)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(39)

(39)

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

(29,61,62)

1. Adelmir Santana (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(35)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

(1,28,63)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

Marisa Serrano (PSDB)

(31)

(3,30)

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

(4,17)

7. Mário Couto (PSDB)

(16)
(15)

PTB
Gim Argello

(6,33)

1. Sérgio Zambiasi

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,41)

1. Cristovam Buarque

(12,36,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
16. 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).
17. 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.
18. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
21. Em 16.02.2009, o Senador 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, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. 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.
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 Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
32. 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.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. 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).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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.
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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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

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 ( PSDB, DEM )
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)
Gerson Camata (PMDB)
Regis Fichtner (PMDB)

(41,44,76)

1. VAGO

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,73)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43,80)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,77)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

(2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(27)

2. Jayme Campos (DEM)

(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. João Faustino (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62,79)

(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.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador 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).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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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 ( PSDB, DEM )
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)

(47,95,99)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(42,55,67,86,87)

(22,41,50,72,105)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)
Romero Jucá (PMDB)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

3. Hélio Costa (PMDB)

(64)

(6,76,77)

(2,94,96)

4. Valdir Raupp (PMDB)

(3,70,74)

Regis Fichtner (PMDB)

(5,65)

(19,24,63)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(4,100,103)

(10,21,62,92,93,97,98)

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

(48)

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. João Faustino (PSDB)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56,101,102,104)

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

78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
105. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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 (S/PARTIDO)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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

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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Pedro Simon (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(5)
(3)

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)

(1,2)

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

1. VAGO

(6)

(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 Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. 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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

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)

(18,90,92)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16,66,68)

(24)

(22,81)

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)

Regis Fichtner (PMDB)

(45,91,93)

3. Pedro Simon (PMDB)

Mão Santa (PSC)

(29,50,82,84)
(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,80,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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)

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

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

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (57,58,68)
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)

(27)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(23)

4. VAGO

(25)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(31,47,55,56,67)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,45)

2. Pedro Simon (PMDB)

(46)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(42)

(44,49,51)

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

(38,65,66)

Marco Maciel (DEM)

(37)

1. Jorge Yanai (DEM)

(32,63,64)

2. Jayme Campos (DEM)

(35,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(20)
(17,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(34)

(19)
(10,13,22,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,29)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,30)

(21)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,40)

1. João Durval

(15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. 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.
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 Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador 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 Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. 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).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
68. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
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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 (77,79)

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)

(23,62,67,70,75)

Augusto Botelho (S/PARTIDO)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49,87)

(20,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,36,46,59,68,69,74)

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

(40,47,86)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,43)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(44,45)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(34,50)

(39,42)

(35,37,81,85)

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

(26,77,78)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(3,33)

José Bezerra (DEM)

(27,80,84)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

Kátia Abreu (DEM)

(28)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Jayme Campos (DEM)

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

4. José Agripino (DEM)

(25,82)

João Faustino (PSDB)

(13,53,56,64,66,83)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(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 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. 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).
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 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
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 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).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-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 Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-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. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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

(5,7,9)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)
(13)

2. VAGO

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(10,11)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3,12)

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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

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

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 ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

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

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

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

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)

(18,69)

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)

(38,65,73)

(7,10,40)

(37,46)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

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

4. Regis Fichtner (PMDB)

(2,53,56,58,61,72,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Bezerra (DEM)

(30)

(3,25)

(6,12,24,75,77)

Efraim Morais (DEM)

(26)

1. Jorge Yanai (DEM)

(28,70,71)

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

11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. 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)
70. 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).
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 Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

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 ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

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

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

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

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

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

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

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

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

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

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF)

(4)

1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

VAGO

(14)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

(1)

(16)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(18)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(15)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

VAGO

(17)

4. VAGO

VAGO

(10)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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: 11/08/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 13.05.2010)
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1

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião
Ordinária realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.

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

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

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

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
17
Presidente: Senador Aloizio Mercadante (Br)
17
Vice-Presidente: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy)
17
Vice-Presidente: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar)
17
Vice-Presidente: Parlamentar Ignácio Mendoza Unzain (Py)
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 16
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)

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

DEM

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

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6 15
2. RAIMUNDO COLOMBO
(DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

12

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

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

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

10

7

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

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

13

5

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

14

(Atualizada em 22.03.2010)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

__________________

1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de 05.06.08.
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de 19.12.2007.
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao Senador Jefferson
Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a renúncia do
Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
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