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Registro da queda de 14% na taxa de desmatamento na Amazônia, a menor em 22 anos.
Senador Eduardo Suplicy. .....................................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senador
Mozarildo Cavalcanti. ............................................
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Aparte à senadora Serys Slhessarenko. Senador Eduardo Suplicy...........................................
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(nº 2.657/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
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aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Televisão Oeste Baiano Ltda. para explorar serviço
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Barreiras, Estado da Bahia....................................
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(nº 2.780, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão a Sistema Arizona de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de São Félix do Xingu, Estado do Pará. ................

609

612

617

Pág.

Projeto de Lei do Senado nº 304, 2010, que
altera as Leis nº 10.260, de 2001, que dispõe sobre
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior e nº 11.096, de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), regula
a atuação de entidades beneﬁcentes de assistência
social no ensino superior e altera a Lei nº 10.891, de
2004, para estabelecer, no âmbito desses programas, atendimento prioritário a estudantes afastados
do convívio familiar, nas situações que especiﬁca.
Senador Marcelo Crivella. .....................................
REFORMA TRIBUTÁRIA
Considerações sobre a necessidade de uma
reforma tributária que possibilite combater as desigualdades regionais e a dependência dos estados
em relação às transferências estaduais, principalmente ao Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Senador João Vicente Claudino. ...........................
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Família. Senador Inácio Arruda. ............................
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brasileira. Senador Geraldo Mesquita Júnior. ..........
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Senador Alfredo Cotait. .....................................
Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2010,
que modiﬁca o inciso II, do art. 3º da Lei nº 9.496,
de 1997, e altera o inciso III do art. 2º da Medida
Provisória nº 2.185-35, de 2001, para substituir o
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Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE). Senador Alfredo Cotait. ...........

Requerimento nº 938, 2010, que solicita licença dos trabalhos da Casa para Sua Excelência participar de Comitiva Parlamentar Brasileira
como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), em visita oﬁcial ao
Chile, no período de 5 a 7 de dezembro de 2010,
atendendo a ofício RE/40/2010 da Comissão de
Relações Exteriores do Governo do Chile, encaminhado pelo embaixador Jorge Montero. Senador
Geraldo Mesquita Júnior. ....................................
Requerimento nº 939, de 2010, que solicita
voto de congratulações ao governador eleito Simão
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e investimentos para o Estado do Pará, a exemplo
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Segurança Pública. Senador Mário Couto.............
Requerimento, nº 940, de 2010, que solicita
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Catarina. Senadora Ideli Salvatti. ..........................
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2009. Senadora Ideli Salvatti. ................................
Requerimento nº 942, de 2010, que solicita autorização para ausência de Sua Excelência do País,
de 3 a 10 de dezembro de 2010, a ﬁm de participar
do Fórum de Legisladores da GLOBE, na Cidade
do México, no México, e da reunião conjunto com
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os ministros da Convenção – Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na
sigla em inglês) durante a XVI Sessão da Conferência das Partes (COP 16) em outra cidade mexicana,
Cancun. Senadora Serys Slhessarenko. ...............
Requerimento nº 943, de 2010, que solicita
licença para ausência de Sua Excelência das Sessões Deliberativas do Senado Federal no período
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e da Comissão de Relações Exteriores do Senado
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Jefferson Praia.......................................................
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Sérgio Zambiasi. ...............................................
Requerimento nº 946, de 2010, que solicita
licença dos trabalhos da Casa para visita oﬁcial ao
Congresso do Chile, a convite do Senado Chileno,
no período de 5 a 7 de dezembro de 2010. Senador
José Nery...............................................................
Requerimento nº 947, de 2010, que solicita
ao ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, informações necessárias para os trabalhos no âmbito
da Subcomissão Permanente da Água (CMAGUA)
e da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado
Federal. Senador Jefferson Praia. .........................
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à ministra de Estado do Meio Ambiente informações necessárias para os trabalhos no âmbito da
Subcomissão Permanente da Água (CMAGUA) e
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado
Federal. Senador Jefferson Praia. .........................
Requerimento nº 949, de 2010, que solicita licença dos trabalhos da Casa no período de
5 a 7 de dezembro de 2010, para participar de
visita oﬁcial ao Chile, a convite da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Chileno. Senador
Eduardo Azeredo. ..............................................
Requerimento nº 950, de 2010, que solicita
licença dos trabalhos da Casa nos dias 6 e 7 de
dezembro de 2010, a ﬁm de atender ao convite da
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Comissão de Relações Exteriores do Senado e
integrar a comitiva parlamentar brasileira em visita
oﬁcial ao Chile, e comunica sua ausência do País
no período da manhã do dia 5 até a noite do dia 7
de dezembro de 2010. Senador Alfredo Cotait......
Requerimento nº 951, de 2010, que solicita
consignação de voto de aplauso ao Município de
Paragominas, pelo prêmio Chico Mendes de Meio
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Merenda Escolar. Senador Flexa Ribeiro. .............
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Registro da realização da IV Conferência das
Partes da Organização Mundial de Saúde; apelo
em favor da apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2008, de autoria do senador Tião
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Augusto Botelho.....................................................
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Ata da 196ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 1º de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Jefferson Praia e Augusto Botelho.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 20 horas e 5 minutos.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, nobre Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, quero inscreverme para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O primeiro inscrito para uma comunicação
inadiável é o Senador Mário Couto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Com o mesmo objetivo, Senador
Paulo Paim, para uma comunicação inadiável, segundo inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Paulo Paim, segundo inscrito
para uma comunicação inadiável.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, dentro da
mesma pauta, queria inscrever-me como terceiro para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O terceiro inscrito para uma comunicação
inadiável, Senador Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Sem Partido – RR)
– Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela inscrição, o primeiro orador é o Senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as empresas
em geral serão beneﬁciadas por redução de custos.
As que exportam compensarão parte das perdas que
sofrem com o câmbio, que se aprecia em demasia, e
as que investem também gastarão menos com bens
de capital.
Em resumo, esse é o resultado do projeto de lei
de minha iniciativa, já aprovado pelo Senado Federal.
Gostaria de explicar um pouco mais a inspiração e a
lógica da proposta.
Diante da premência em se reduzir o chamado
Custo Brasil, darei ênfase nos efeitos sobre as exportações. O projeto beneﬁcia as empresas em geral,
que poderão recuperar os tributos que incidem não
apenas sobre os insumos, como já ocorre hoje, mas
também sobre compras para uso e consumo próprio,
como material de escritório, bem como as empresas
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que investem e que hoje demoram a aproveitar o tributo ainda cobrado de máquinas e obras que adquirem
para implantação ou extensão.
Os dispositivos constitucionais em vigor não garantem imunidade plena e integral das exportações.
A Carta Magna prevê que não incida o IPI e as contribuições sobre vendas para o exterior, como também o
ICMS estadual. Porém, eles incidem sobre insumos e
sobre outros bens e serviços que são utilizados pelos
exportadores para fabricarem e venderem para o mercado externo. Eles podem ser utilizados para abater
o tributo devido nas vendas para o mercado interno,
mas isso nem sempre é suﬁciente para os que muitos
exportam, e eles acabam acumulando saldos com o
Fisco, que, muitas vezes, diﬁculta ou nada devolve ao
exportador. Assim, indiretamente, as exportações acabam sendo tributadas.
Foi dentro desse contexto que o projeto de minha
autoria foi aprovado pelo Senado. Ele estende o crédito
do IPI nas operações que envolvam bens de capital e
bens de uso e consumo. No caso do PIS e da Coﬁns
a extensão alcança os bens de uso e consumo.
A inspiração da mudança instituída no Projeto
de Lei nº 411, de 2009, nasceu na Subcomissão encarregada de discutir a Reforma Tributária, da qual fui
Relator, que concluiu por um parecer, sugerindo um
processo de reformas em etapas, a começar por aproveitar o espaço já existente na legislação infraconstitucional, para desonerar exportações e investimentos.
Depois, a Comissão Especial de Acompanhamento da
Crise ouviu vários empresários e especialistas em audiências reclamarem que a forma atual de tributação
subtrai competitividade da produção nacional.
Pesquisa realizada estes dias pela Fiesp classiﬁcou como “problema muito grave” o acúmulo de IPI/
Coﬁns/PIS por 29% dos exportadores, o que será solucionado pelo presente projeto; e também o acúmulo de
crédito do ICMS estadual por 44% dos exportadores,
o que no caso demandará outro projeto, este, sim, de
lei complementar.
Para corrigir essas anomalias, é necessário, antes
de tudo, aperfeiçoar a técnica da não cumulatividade – o
que o projeto mencionado faz para os tributos federais,
IPI, Coﬁns e PIS. Devemos abandonar a sistemática do
crédito físico, que só dá crédito para insumos destinados a integrar ﬁsicamente o produto industrializado. Isso
foi criado, no País, em 1965, quando fomos pioneiros
na criação de um imposto sobre valor agregado, antes
até da Europa, porém depois não acompanhamos os
princípios da modernização. Assim, o projeto implanta,
de forma deﬁnitiva, a sistemática do crédito ﬁnanceiro, que permite que as empresas recuperem todo e
qualquer tributo federal sobre compras que realizam,
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inclusive de bens para uso de consumo próprio e para
o ativo permanente.
As mudanças prosseguem, ao ampliar e agilizar
o aproveitamento dos saldos credores acumulados especialmente por exportadores e por investidores. Eles
poderão transferir para terceiros e também compensar,
em relação ao que devem para a União, em qualquer
imposto ou contribuição social ou econômica.
O projeto, Srª Presidente, constitui um primeiro
importante e grande passo, para corrigirmos equívocos
e injustiças perpetuadas, há décadas, no sistema tributário. Não se realiza uma reforma tributária de uma só
vez; não se realiza uma reforma tributária, só quando
aprovamos emendas constitucionais. Leis ordinárias
como essa contam muito para reduzir o Custo Brasil
e, inclusive, no momento, para atenuar os efeitos do
câmbio valorizado.
Faço votos de que a Câmara dos Deputados venha a aprovar esse projeto.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Mário
Couto. Desculpe-me, para uma comunicação inadiável.
Logo após, pela inscrição, o Senador Papaléo Paes,
por cessão do Senador Tasso Jereissati.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, há muito que venho a esta
tribuna falar sobre segurança, sobre violência, Senador
Mozarildo. Acho que desde que cheguei neste Senado
me preocupo com a violência implantada neste País,
especialmente no meu querido Estado do Pará.
Pedi tanto à nossa Governadora, Ana Júlia Carepa, que tomasse algumas providências em relação
à bandidagem no meu Estado. Nenhuma resposta,
nenhuma providência. E a bandidagem tomou conta
do meu Estado, assim como de outros Estados neste
País, como exemplo o Rio de Janeiro. Parecia que aqui
eu fazia política para desgastar a Governadora do meu
Estado. O tempo passou, a população não aprovou o
Governo de Ana Júlia Carepa.
Agora, eu estou aqui, novamente, Senador Mozarildo, dizendo que o meu Estado está entregue aos
bandidos. Agora, ninguém pode mais dizer que é politicagem desse Senador, porque as eleições passaram.
Eu não iria, agora, criticar quem está fora do processo
político, mas a preocupação continua. A minha preocupação é muito grande.
Quero, então, aqui dizer da minha felicidade por
ter encontrado, aqui, no Senado Federal, na semana
passada, o Governador eleito do Estado do Pará, o
Governador Simão Jatene. Perguntei-lhe o que fazia
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em Brasília e S. Exª me disse que estava extremamente preocupado com a saúde, com a educação e com
a segurança do Estado do Pará. Teria vindo a Brasília
conversar com os Senadores, com Deputados, com o
Governo Federal para encontrar soluções, especialmente na área de segurança, coisa que nunca a nossa
Governadora ousou fazer. Jamais vi a Governadora do
Estado do Pará conversando com Senadores. Nunca!
Nunca, Senador Jefferson Praia, apesar de tantas vezes
termos oferecidos os nossos préstimos de Senadores
àquela Governadora. Mas ela nunca nos procurou. E o
governo atual, antes de ser empossado, antes de ser
Governador empossado do Estado do Pará, vem a esta
Casa, vem à Câmara dos Deputados, vai ao Governo
pedir ajuda a um Estado que está quase falido deixado
pela Governadora Ana Júlia Carepa.
Quero aqui deixar um voto de louvor, minha nobre
Presidenta, ao Governador eleito do Estado do Pará,
que já começa a luta para colocar o Estado do Pará
no lugar que ele merece estar e onde o povo querido
do meu Estado quer ver.
O Governador eleito, Senador Paulo Paim, praticamente já conseguiu a Força Nacional, uma base da
Força Nacional para ser instalada no Estado do Pará
no combate aos marginais.
Os números são estarrecedores. Cansei de dizer,
desta tribuna, que, diariamente, morrem seis paraenses assassinados à bala e à faca. Cansei de dizer,
desta tribuna, que a cada ﬁnal de semana morrem
16 paraenses, homens e mulheres, assassinados à
faca e à bala.
Ana Júlia Carepa parecia não saber desses detalhes. Dados fornecidos pela Secretaria de Segurança do Estado do Pará do seu próprio Governo. Sabia,
Senador Paulo Paim, mas não ligava. Sabia, Senador
Paulo Paim, mas não se interessava. Sabia, Senador
Paulo Paim, que ela conseguiria, com o Presidente
Lula, solucionar os problemas de segurança do Estado
do Pará, mas não ligava. Por isso a população disse:
“Basta! Chega! Nós não queremos mais a Ana Júlia
no Governo deste Estado!”
Parabéns, Governador Simão Jatene, pelo primeiro ato, pela primeira atitude de V. Exª, principalmente
voltada à segurança do nosso Estado. Sei que a luta
não vai ser fácil, meu caro Governador. Sei que é uma
luta difícil. Sei o quanto os bandidos tomaram conta
do meu Estado. Sei o quanto o povo paraense sofreu.
Sei o quanto o interior do meu Estado sofreu na mão
dessa bandidagem. E V. Exª toma como primeira providência, ao pisar no solo de Brasília, pensando nos
seus irmãos, pensando em cada um paraense, buscar
soluções, tendo como resposta a mão do Ministério da
Justiça, que, como eu disse por diversas vezes aqui
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nesta tribuna, estava disposto a ajudar a Governadora
do meu Estado.
Conseguimos, uma vez, R$21 milhões do Pronasci. Por incompetência... Foram R$21 milhões, paraenses, que o Ministério da Justiça mandou ao Estado do Pará para combater a criminalidade. Repito,
paraenses: R$21 milhões! Sabe o que a Ana Júlia fez,
paraenses, com esses R$21 milhões? Usou apenas
R$1,7 milhão. O resto ela devolveu ao Ministério da
Justiça. Pasmem, senhoras e senhores: que tamanha
incompetência!
Por isso, minha nobre Presidenta, venho à tribuna na tarde de hoje dizer da minha alegria e da minha
satisfação de ver o Governador eleito do Estado do
Pará, na semana passada, aqui, em Brasília, brigando,
lutando, interessando-se, sem ainda ser Governador,
pela segurança do Estado do Pará.
Repito, Governador: sei que V. Exª vai ter que lutar
muito para que a bandidagem saia do Estado do Pará,
mas V. Exª demonstra, com esse ato, que a vontade
de V. Exª é muito grande, que o amor que V. Exª tem
por esse Estado é muito grande, que a vontade que
V. Exª tem de retribuir o carinho dos paraenses nessa
última eleição é muito grande.
Que o dever que V. Exª tem de trabalhar pelo
nosso Estado é muito grande. Mas são com essas
atitudes que V. Exª tomou que se conhece o caráter e
a vontade de cada homem paraense.
Srª Presidenta, daqui a pouco vou pedir uma
questão de ordem, pois sei que não tenho tempo para
ler aqui da tribuna, para ler os meus votos de congratulações ao Governador eleito do Estado do Pará.
Ao descer desta tribuna, Presidenta, quero também aqui fazer jus ao Presidente da República, este
mesmo Presidente que foi ao Estado do Pará pedir voto
para a Governadora. Presidente Lula, a população do
Estado do Pará não podia atender Vossa Excelência. A
população do Estado do Pará não devia atender Vossa
Excelência. Pedir a permanência de Ana Júlia Carepa
no Governo do Estado do Pará seria uma desgraça
para aquele povo. O que Vossa Excelência pediu foi o
impossível para que o povo do Pará pudesse atender.
Se Ana Júlia Carepa permanecesse no Governo do
Estado, o Pará, Presidente Lula, estaria no abismo;
o Pará, Presidente Lula, cairia numa desgraça fatal.
Por isso, o povo do Pará disse “não” ao senhor: “Não
queremos mais, Presidente Lula, não queremos mais
Ana Júlia Carepa!”
Sei que Vossa Excelência ontem inaugurou as
eclusas de Tucuruí. Devo lhe agradecer como paraense. Eclusas com mais de 20 anos em construção.
Fernando Henrique Cardoso deu uma alavancada, e
Lula terminou.
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Parabéns, Presidente, e muito obrigado, em nome
do povo do Estado do Pará!. Assim como sei criticá-lo
e às vezes não entendo Vossa Excelência, às vezes
é difícil entendê-lo, Presidente. Como é que Vossa
Excelência, por exemplo, deixa o Pagot continuar administrando o Dnit? Como, Presidente Lula, que o senhor é capaz de fazer as eclusas de Tucuruí no meu
Estado, mas não é capaz de dar um aumento digno
aos aposentados deste País, que sofrem? E Vossa
Excelência sabe que eles sofrem. Como, Presidente
Lula, que Vossa Excelência é capaz de fazer o Bolsa
Família, ou melhor, dar continuidade ao Bolsa Família,
mas é incapaz de demitir o Ricardo Teixeira, um dos
maiores ladrões deste País?
Presidente Lula, eu não entendo Vossa Excelência. Muitas vezes, eu não entendo Vossa Excelência.
Como é que Vossa Excelência – já vou descer, Presidente – é capaz de não mandar... E aí o mais grave de
tudo, meu Presidente Marco Maciel, por quem tenho
um grande respeito. Como é possível, Marco Maciel,
entender o Presidente Lula, que acaba de inaugurar
uma grande obra no meu Estado, que eu reconheço,
pelo que eu agradeço, e, sabendo de toda a corrupção
dos petistas neste País? A corrupção se alastrou neste
País, como a corrupção se alastrou no meu Estado. O
Governador Simão Jatene vai ter que combatê-la duramente no meu Estado, e ele vai fazer isso.
Como é possível o Presidente da República passar a mão na cabeça dos seus aﬁlhados e eu me dar a
liberdade de vir a esta tribuna falar à Nação brasileira
e dizer assim: Nação brasileira, eu renuncio ao meu
mandato, eu renuncio ao meu mandato se alguém
me apontar um petista comprovadamente corrupto
que esteja na cadeia. Quero um só, não quero dois.
Eu só quero um!
É isso que eu não entendo, Presidente Lula. É
isso que eu não entendo! É difícil de entender esse
Presidente Lula! Mas, mesmo assim, eu desço desta
tribuna, agradecendo a obra que ele entregou ao povo
paraense, dizendo aqui, meu caro Mozarildo, você
que conhece o Pará: nós temos a responsabilidade,
o Governador Simão Jatene tem a responsabilidade
de retomar o crescimento do Estado do Pará. Eu ﬁco
muito feliz, extremamente feliz em ver as suas primeiras atitudes, em ver a sua preocupação colocada em
prática, em ver aquilo que ele falou nos palanques,
mesmo antes de ser Governador.
Digo ao povo paraense que a minha alegria, a
minha satisfação foram vocês que deram a todos nós
levando o Governador Simão Jatene a ser novamente Governador do Estado do Pará. Tenho certeza de
que teremos muitos momentos difíceis, mas teremos
muitos momentos felizes.
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Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Registrando, portanto, a fala do Senador paraense, o nosso companheiro Mário Couto, concedo a
palavra ao próximo orador inscrito, Senador Jefferson
Praia, por permuta com o Senador Papaléo Paes.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, nobre Senador Mozarildo Cavalcanti,
Srªs e Srs. Senadores, desde o dia 29 de novembro
que o mundo se reúne para discutir e tomar decisões
acerca de um dos maiores problemas da humanidade:
o aquecimento global. Certamente, Sr. Presidente, o
mais expressivo dos problemas que hoje enfrentamos
no nosso Planeta.
Começou em Cancún, no México, a 16ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Milhares de delegados de 194 países
estão sendo esperados para essa convenção. Quanto aos chefes de Estado ou governos, a participação
deverá ser menor do que a que tivemos na COP 15,
em Copenhague.
Percebe-se claramente que o resultado desse encontro não será o que o mundo espera, infelizmente, Sr.
Presidente. Entretanto, como sou sempre um otimista,
acredito que continuaremos avançando. Só o fato de
termos esse encontro, a 16ª Conferência Climática,
a reunião de muitos países para discutir o problema
climático do nosso planeta, para mim já é continuar
caminhando, é continuar avançando.
Na COP 15, Sr. Presidente, nós tivemos um encontro que foi considerado um fracasso, mas eu percebo que tivemos naquele encontro algumas decisões
positivas. Primeiro destaco, Sr. Presidente, o reconhecimento de que o aumento na temperatura da Terra não
pode ser superior a dois graus Celsius; segundo, Sr.
Presidente, que os países devem agir conjuntamente no combate ao aquecimento global. Foi acordado
também que os países desenvolvidos devem apoiar os
países em desenvolvimento, tanto tecnologicamente
quanto ﬁnanceiramente, para implantarem medidas
de adaptação.
O Brasil, na COP 15, assumiu o compromisso
de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e
o percentual levado pelo nosso País foi de 36,1% a
38,9% até 2020. Na minha avaliação, Sr. Presidente,
estamos cumprindo essa meta. Acredito que o nosso
País tem demonstrado um grande interesse em fazer

5

Dezembro de 2010

a sua parte. O desmatamento na Amazônia tem diminuído. O nosso compromisso na COP 15 foi de reduzir
o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020.
Sr. Presidente, V. Exª, que é da Amazônia, sabe
muito bem o que isso signiﬁca. É claro que os olhos
do mundo e das autoridades brasileiras estão voltados
para aquela região, na hora de cumprirmos a nossa
parte em relação à redução dos desmatamentos. Nós
não somos favoráveis ao desmatamento desenfreado
e a não termos um cuidado adequado com relação
àquela região. No entanto, percebo, Sr. Presidente,
que temos de trabalhar uma questão fundamental para
continuarmos reduzindo o desmatamento, mas temos
também, acima de tudo, de ter o povo mais simples
da Amazônia com uma qualidade de vida melhor; ter
os povos mais simples da Amazônia, os mais pobres
da Amazônia, percebendo o que hoje está ocorrendo
com relação às cobranças que lhes são feitas. Aí, em
vez de chegarem as multas pesadas, muitas vezes até
absurdas, em cima dessas pessoas simples, analfabetas, que não entendem o que é a questão climática – passam a sofrer os efeitos disso quando há uma
grande seca ou uma grande enchente –, elas precisam,
acima de tudo, de orientação. Elas precisam ser orientadas, e o nosso povo tem uma grande sensibilidade
em relação a isso.
Tenho certeza de que o homem e a mulher da
Amazônia vão dar uma contribuição – e aí me desculpem o exagero – muito maior do que em outras regiões do nosso País, porque o nosso povo percebe a
importância de cuidar daquela ﬂoresta, daqueles rios.
Mas nós precisamos, Sr. Presidente, trabalhar essa
questão relacionada à orientação. Em vez da multa,
vamos orientar, vamos trabalhar a educação ambiental
nas escolas, levar a informação às pessoas mais simples. Em vez da multa, Sr. Presidente, vamos levar os
conhecimentos que temos hoje nas instituições como
o Inpa, como a Embrapa, para as pessoas mais simples, para elas poderem perceber como vão lidar com
o meio ambiente em que estão vivendo.
Sr. Presidente, os dois maiores poluidores do
planeta, Estados Unidos e China, resistem em aceitar
cortes mais ousados na emissão de CO2. Na COP 15,
os Estados Unidos se comprometeram com uma meta
de 17% abaixo dos níveis de 2005; já a China, por sua
vez, se comprometeu em 40% também em relação aos
níveis de 2005 – posições, todos nós percebemos,
muito tímidas em relação ao que está acontecendo
com outros países, aos exemplos, às demonstrações
de outros países, países europeus e o próprio Brasil,
em relação às decisões tomadas.
Mas o que esperar desses países, Sr. Presidente?
O que esperar dos Estados Unidos e da China? Não
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sou conhecedor a fundo dessa questão relacionada à
política internacional, mas, pelo que podemos perceber das demonstrações dadas, da forma como esses
países têm atuado nesses encontros para discussão
do clima, acredito que não podemos esperar muita coisa. Não percebo a preocupação desses países com a
questão climática, Sr. Presidente.
Nos Estados Unidos, o Presidente Obama temse mostrado, pelo menos pela mídia, interessado em
contribuir, mas o Congresso norte-americano não lhe
dá eco, não o apoia nessa questão. Na verdade, se
formos analisar a preocupação do povo norte-americano com a questão climática, vamos perceber que a
maior parte daquele povo não está muito preocupada
com isso.
É uma pena, Sr. Presidente. Só vão perceber
quando os problemas climáticos se intensiﬁcarem nos
Estados Unidos.
E aí eu lembro, Sr. Presidente, do furacão Katrina,
que destruiu a cidade de Nova Orleans, causando um
sério problema, um prejuízo de US$120 bilhões. E o
questionamento que eu deixo aqui para reﬂexão deste
Parlamento – e, é claro, para externarmos as nossas
posições, todas as vezes em que tivermos encontros
dessa natureza –: quantos Katrinas serão precisos para
que o povo norte-americano passe a perceber que nós
estamos com sérios problemas no nosso Planeta?
Sr. Presidente, não há muitas esperanças de
avanços substanciais na COP 16, que neste momento
está ocorrendo em Cancún. Como disse antes, concordo plenamente, mas acredito que continuaremos
avançando no sentido de construirmos uma agenda
coletiva que reduza cada vez mais as emissões de
gases de efeito estufa.
É importante percebermos que devemos trabalhar
as mentes humanas, Sr. Presidente; trabalhar isso no
nosso País, nos nossos Municípios, nos nossos Estados. Trabalhar a mente das pessoas, isso é fundamental. Para isso, devemos continuar esclarecendo,
discutindo e procurando fazer a nossa parte.
Este Planeta é responsabilidade nossa. Devemos
começar a cuidá-lo a partir das nossas casas, da nossa
comunidade, do nosso Município, dos nossos Estados
e, é claro, do nosso País.
O Brasil deve, Sr. Presidente – e aí concluo –,
continuar avançando em políticas adequadas em relação ao meio ambiente, no setor de transporte, no setor
de energia, na indústria, no sentido de avançarmos,
como estamos fazendo, mostrando ao mundo que nós
estamos preocupados e que seremos, sim, um dos
países que mais vai dar a sua contribuição e um dos
países que será referência, neste século, em relação
aos cuidados ambientais.
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E não podemos, Sr. Presidente, deixar de lado a
questão da exigência quanto aos outros países. Nós
vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo, porque
percebemos a responsabilidade de cuidar do Planeta,
de cuidar no nosso País, de cuidar das nossas regiões. Lá na Amazônia, V. Exª acompanha muito bem
– e temos aqui diversos Senadores da Amazônia – o
quanto nós temos tido problemas de secas prolongadas, grandes enchentes, e o nosso povo sofrendo. É
claro que a questão de mudanças no clima vai afetar
muito a Amazônia. E, se afetou a Amazônia, vai afetar o Brasil, vai afetar o restante do Brasil. E nós não
podemos deixar isso avançar.
Agora temos de ser também, Sr. Presidente, mais
ousados na cobrança: cobrar dos Estados Unidos, cobrar da China, cobrar da Índia, cobrar de todos os países que estão contribuindo para que o aquecimento
global continue de uma forma não desejada.
Nós não queremos, Sr. Presidente, um Planeta
com aumento de temperatura, porque isso será danoso para todos nós e, principalmente, para as futuras
gerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Jefferson Praia, V. Exª tem razão ao
aﬁrmar que é importante reduzir o desmatamento – o
desmatamento ilegal, portanto. Mas é muito mais importante pensar, como disse V. Exª, nas pessoas simples que vivem na Amazônia e que terminam sendo
vítimas dessa cobrança dos outros países; e nós não
fazemos nenhuma cobrança contra esses poluidores
maiores do Planeta.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª, Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, ainda há pouco,
estive na tribuna e, no meu pronunciamento, falei que
ia pedir a palavra pela ordem para ler um requerimento
de aplauso, de louvor, de congratulações ao Governador eleito do Estado do Pará, Simão Jatene, pelas suas
ações mesmo antes de ser empossado.
Na semana passada, como falei na tribuna, o Governador esteve aqui, em Brasília, tratando de saúde,
educação, junto aos orçamentos, junto às emendas dos
Srs. Senadores e Deputados Federais. Mas teve uma
ação que muito me alegrou, que me deixou extremamente feliz. Foi a preocupação do Governador com a
segurança do Estado do Pará, conseguindo, se assim
posso dizer, uma base da Força Nacional no Estado do
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Pará, onde teremos helicópteros, carros, lanchas para
combater a bandidagem naquele Estado.
Com base no que preceitua o art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro o voto de
congratulações ao Governador eleito Simão Jatene por
seu excelente trabalho desenvolvido antes mesmo de
assumir o cargo, ao garantir projetos e investimentos
para o Estado do Pará, a exemplo da implantação de
uma base da Força Nacional de Segurança Pública
no Estado do Pará.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Mário Couto, a Mesa aguarda o encaminhamento do requerimento para as providências
regimentais.
Com a palavra agora, intercalando com os oradores inscritos, o Senador Augusto Botelho, para uma
comunicação inadiável.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, hoje de manhã, na Comissão de Assuntos
Sociais, nós tentamos aprovar um projeto que proíbe o
fumo em ambientes fechados, mas foi transferido para
terça-feira que vem.
Eu vou discorrer aqui a respeito do tabagismo, um
problema sério e grave para o Brasil e para o mundo.
Na semana passada, entre os dias 15 e 20 de
novembro, aconteceu a 4ª Conferência das Partes da
Organização Mundial de Saúde, tendo a participação
das delegações de 171 países signatários da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.
A Convenção-Quadro foi o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública, e já faz algum tempo
que diversas reuniões estão acontecendo para que
se consiga avançar na implementação da Política de
Controle de Tabaco em todo o mundo.
Aproveitando a retomada desse tema, gostaria de
fazer um apelo especial a esta Casa no que se refere
à tramitação do PLS 315/08, do Senador Tião Viana,
que ampara e protege a sociedade brasileira da exposição da poluição tabagística ambiental e atualiza
a legislação federal nº 9.294/96, defasada quanto às
melhores práticas de saúde pública, conforme o art. 8º
da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.
Precisamos aprovar esse projeto com urgência,
pois tenho certeza de que este fato deverá reﬂetir positivamente no cenário internacional com um posicionamento claro do Senado Federal frente aos interesses
econômicos e ﬁnanceiros da indústria do tabaco.
Milhares de mortes têm origem na indústria tabagista todos os anos em todo o mundo. É como se fosse
uma guerra, uma guerra contra a saúde pública. Os
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milhares de mortos são o produto ﬁnal de um negócio
que gera milhares de dependentes por dia em todo o
mundo. Um negócio que hoje conta com uma legião
de 1,3 bilhão de fumantes, consumindo anualmente
cerca de 5 bilhões de toneladas de cigarros.
Infelizmente, esse é o resultado da cadeia produtiva de fumo, uma engenharia de produção altamente
elaborada e eﬁciente, que poderia servir de modelo,
não fosse seu nefasto resultado: doenças e mortes
humanas.
É um produto legal, que paga impostos e gera
empregos, argumentam alguns. Mas o que signiﬁca
isso diante de toda a dor e sofrimento que o cigarro
causa?
O Brasil é listado como o segundo maior produtor e o maior exportador da matéria-prima para fabricar cigarros. Essa não é uma marca da qual devemos
nos orgulhar.
Infelizmente, os cigarros produzidos no Brasil
serão consumidos no mundo inteiro por incautos adolescentes, as principais vítimas de soﬁsticadas propagandas que os ensinam de forma enganosa que fumar
os levará ao pódio, ao sucesso e à liberdade. Aliás, as
propagandas de cigarro sempre estão associadas a
mulheres bonitas e desejáveis.
O primeiro contato com o cigarro é sempre ruim,
devido ao sabor desagradável do tabaco. Mas, para
ajudar a vencer essa bandeira, os fabricantes usam
aditivos para dar sabores adocicados aos cigarros, tais
como mel, cereja e chocolate, dentre outros sabores especialmente atrativos para crianças e adolescentes.
Essa soﬁsticada estratégia tem como resultado o
fato de que a idade média da iniciação do tabagismo
é 15 anos, Sr. Presidente, o que fez com que a OMS
(Organização Mundial da Saúde), Sr. Presidente, considerasse o tabagismo uma doença pediátrica.
Nesse contexto, vários países têm adotado medidas para prevenir a iniciação do tabagismo entre
adolescentes, sendo que uma das mais importantes
é reduzir a atratividade dos produtos de tabaco, sobretudo dos cigarros.
Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes,
que também é médico e cardiologista, é um homem
que está sempre lutando contra os males do cigarro, e,
a seguir, cedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Augusto Botelho, antes, quero parabenizar V. Exª pelo seu
trabalho nesta Casa e dar testemunho de hoje, porque eu estava na reunião da Comissão de Assuntos
Sociais, na qual V. Exª apresentou um relatório, exatamente do Projeto de Lei do Senado nº 315. Este , e
que este relatório merecia ter sido votado hoje, com
a urgência que o tema requer, mas, infelizmente, foi
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pedido vista, o que lamento muito! E falei até na hora,
ressaltando a qualidade do seu relatório, Senador Augusto Botelho.
Seu relatório é irretocável. Não sei o que vão
querer fazer com o relatório, que alteração vão querer
fazer, mas é irretocável. E é necessário que ele seja
logo aprovado. Eu lamento muito que assuntos dessa
natureza, que são de importância da sociedade, porque são profundamente envolventes, na área da saúde
pública, que sejam protelados, empurrados. Que não
aconteça de, infelizmente, ir para o ano que vem. Eu
queria ver o seu relatório aprovado e queria dizer a V.
Exª que lute para que, na próxima reunião da Comissão de Assuntos Sociais, nós tenhamos a aprovação
do relatório feito com tanta eﬁciência como foi o de V.
Exª. Parabéns, Senador Augusto Botelho, e agradeço,
como médico que sou, pelo seu empenho num assunto
tão importante e de grande responsabilidade para a
saúde pública do Brasil. Obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) –
Muito obrigado, Senador Papaléo.
Concedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão
do aparteante) – Nobre Senador Augusto Botelho, eu
gostaria de iniciar o meu aparte cumprimentando-o
pelo tema que suscita hoje à tarde aqui no plenário
do Senado Federal. Quero dizer que me solidarizo
com a defesa que V. Exª faz no sentido de evitar que
brasileiros sejam vitimados pelo uso do cigarro, criando, assim, condições para que venham a contrair, algumas vezes, um câncer ou mesmo outras doenças
que venham a vitimar aqueles que, de alguma forma,
são adeptos do tabagismo.
Acredito que V. Exª traz oportunamente esse tema
a debate, o qual acho deve pervadir o País todo, deve
ocupar o País todo, porque o que nós sabemos é que
o uso do cigarro, enﬁm, o fumo, de modo geral, é altamente nocivo à saúde. Não sou médico, como é o caso
de V. Exª, mas subscrevo as palavras de V. Exª, que
tem, consequentemente, um grande reconhecimento.
Quero dizer que espero que V. Exª seja vitorioso nessa
campanha que ora promove, porque tudo isso contribuirá para que possamos dar ao brasileiro melhores
condições de saúde, inclusive evitando que, por meio
do tabagismo, venha a ter doenças que comprometam a sua saúde, a vida do brasileiro, penalizando o
cidadão que, de alguma forma, se deixa “viciar” – com
aspas, se assim posso dizer – pelo tabagismo. Meus
cumprimentos a V. Exª!
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Por ano, morrem duzentas mil pessoas de doenças ligadas ao tabaco. É um monte de morte. É uma
guerra constante.
A Conferência das Partes da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco, tratado internacional do qual
o Brasil faz parte desde outubro de 2005, prepara-se
para aprovar medida similar como parte das diretrizes
para a implantação dos seus artigos 9º e 10º. Esses
artigos se referem à regulação dos produtos de tabaco
no que tange a seus conteúdos e emissões.
Não é preciso dizer que os fabricantes de cigarros já estão se articulando para impedir que o Brasil
aprove essas diretrizes. Segundo companhias de fumo,
medidas como essa causariam prejuízos econômicos
para os pequenos agricultores produtores desse tipo
de fumo no Brasil.
O Brasil gasta, todos os anos, mais de R$300 milhões, segundo pesquisa da Fiocruz dos custos hospitalares totais do SUS, com hospitalização de pessoas
com câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias,
atribuíveis ao tabagismo.
Dados da pesquisa da Fiocruz apontam que o
problema atinge principalmente gastos previdenciários. Isso porque grande parte das pessoas que tem
doenças causadas pelo fumo está em idade economicamente ativa e ﬁca impossibilitada de trabalhar por
consequência das doenças.
Existem cerca de cinquenta doenças relacionadas ao tabagismo, e nem estamos falando aqui dos
custos das incapacitações e aposentadorias precoces
nem dos custos intangíveis, como a perda de chefes
de família, o sofrimento do indivíduo doente e de suas
famílias. Nós que somos médicos acompanhamos: é
difícil haver um médico que não viu morrer um paciente
de câncer de pulmão, que não viu morrer um doente
com agravamento do quadro de diabete em consequência do fumo, que não viu um doente morrer de doença cardíaca ligada ao fumo.
O Banco Mundial estima que o mundo perde
cerca de US$200 bilhões, todos os anos, devido ao
tabagismo.
O Brasil precisa fazer uma profunda reﬂexão sobre esse assunto. Se hoje temos orgulho pelo fato de
o nosso País estar conseguindo reduzir o tabagismo,
as mortes por câncer e por doenças cardiovasculares
na sua população, o mesmo não se pode dizer do fato
de sermos líderes de produção e de exportação de
matéria-prima para fabricar um produto que mata um
de cada dois de seus usuários, de seus consumidores,
e que gera atraso e pobreza.
A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco conta com a adesão de 171 países. São governos
que vêm se esforçando para implementar medidas que
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visam proteger as gerações presentes e futuras das
devastadoras consequências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas pelo consumo e pela
exposição à fumaça do tabaco.
A Convenção não proíbe a produção do fumo,
mas o entendimento da insustentabilidade do fumo, do
negócio do fumo em um mundo cada vez mais preocupado, pautado pelos conceitos de desenvolvimento
sustentável, que levou os países que negociaram esse
tratado internacional a incluir, entre suas medidas, a
busca por alternativas à produção do fumo, principalmente para proteger os fumicultores, que representam
o elo mais frágil da cadeia produtiva do fumo.
Preocupado com essa realidade, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário tem desenvolvido um programa de diversiﬁcação de produção em áreas cultivadas
com fumo e tem desenvolvido um grande esforço para
resgatar os pequenos agricultores dos grilhões modernos da cadeia produtiva do fumo.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, temos de estar
conscientes do fato de que a produção de fumo também
gera pobreza, motivo pelo qual países desenvolvidos
como Estados Unidos e Canadá, não estão mais na
liderança da produção de fumo, função essa assumida
por países em desenvolvimento, como China, Brasil,
Índia e alguns países africanos.
Não podemos esquecer que a saúde é um direito soberano, em frente a quaisquer especulações
econômicas e ﬁnanceiras, e que a Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco, também resguardada na
proteção dos direitos humanos, é uma lei internacional que este Parlamento ratiﬁcou e se comprometeu
com a melhoria da qualidade de vida da população
brasileira.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero cumprimentar o Senador Augusto Botelho pelo pronunciamento importante que faz sobre
um tema que realmente preocupa toda a população
brasileira, notadamente as pessoas menos informadas que pensam que o fumo, o tabaco, não faz mal
a ninguém.
Concedo a palavra agora, como orador inscrito,
ao Senador Papaléo Paes.
Antes que o Senador Papaléo use a tribuna, a
Presidência designa o Senador Eduardo Suplicy para
integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, conforme indicação da Liderança do PT.
É o seguinte o ofício:
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Ofício no 63/2010 – GLDPT
Brasília, 30 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 2.234/2010 – SF, indico o
Senador Eduardo Suplicy como representante do Partido dos Trabalhadores – PT no Conselho da Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Com a palavra, V. Exª, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Se V. Exª pudesse me conceder um aparte, antes de V. Exª começar o pronunciamento, até porque não é meu desejo,
em absoluto, atrapalhá-lo. Mas eu tenho o desejo de
expressar algum sentimento meu em relação a V. Exª.
E, se V. Exª me permitisse, eu acho que este seria o
momento de aproveitar. Mas eu dependo de V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – V. Exª,
mais do que nunca, já que falou sobre o tema, está liberado. Inclusive pode ocupar até todo o meu tempo.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu não estava aqui, Senador Papaléo, quando V. Exª fez o seu
milésimo pronunciamento. Eu não me encontrava em
plenário. Eu quero aqui externar os meus sentimentos
de louvor ao mandato de V. Exª, os meus sentimentos
que, tenho certeza, são sentimentos de muitos amapaenses que o escutam e que o conhecem. V. Exª, aqui
neste Senado, foi um exemplo de dignidade, de honra, de caráter, de amizade. V. Exª é um homem puro,
um homem de muita dignidade. Tenho certeza de que
poucos Senadores tiveram a oportunidade de fazer mil
pronunciamentos na tribuna do Senado Federal. V. Exª
honrou seu Estado. V. Exª sai daqui, deste Senado, no
mês de dezembro, já em curso, mas pode chegar na
terra em que nasceu e dizer a todos os amapaenses:
“Vocês me mandaram cumprir um papel, e eu o cumpri.
Não envergonhei nenhum homem e nenhuma mulher
do meu Estado do Amapá. Saio daqui honradamente
e certo do meu dever cumprido.” Esse é o Senador
Papaléo Paes, amigo de todos, amigo de todos os
Senadores. Todos os Senadores, tenho certeza, os 81
aprenderam a admirá-lo. Eu gostaria, sim, que a Nação
brasileira tivesse por mais tempo Papaléo Paes aqui
neste Senado. Infelizmente, o povo do Amapá assim
não decidiu. Papaléo Paes, saiba do meu carinho e da
admiração que tenho por V. Exª. Meus parabéns.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Papaléo, gostaria também de endossar as palavras do Senador Mário Couto e de dizer que
este é o pensamento não dos 81, mas dos outros 80
Senadores, porque V. Exª completa esses 81.
Também quero aproveitar, Senador Papaléo, antes do seu pronunciamento, para registrar a presença
aqui na tribuna de honra do Senado da jornalista Vaneza Targino, Chefe de Redação do jornal Folha de
Boa Vista, que é um jornal independente e que faz um
trabalho muito importante no nosso Estado. Portanto,
quero cumprimentá-la, ela que está abrilhantando, portanto, a audiência do seu pronunciamento.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Quero
aproveitar os cumprimentos de V. Exª à brilhante cidadã e dizer que seja bem-vinda a esta Casa, que neste
momento é presidida pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, muito bem conhecido de todos nós, ﬁgura ímpar
neste Congresso Nacional, pela sua conduta e pelo
seu bom senso. Esse é o nosso Presidente Mozarildo,
uma pessoa de quem gosto muito.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Papaléo, permite-me?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não,
Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– É uma pequena retiﬁcação. Eu acho que o Senador
Mozarildo é par, porque vale por dois.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Obrigado, Senador.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pronto,
complementou. Ganhou a minha opinião. Ele é par,
sim.
Senhoras e senhores, eu ia até fazer um pronunciamento, mas vou deixar para outro dia. Quero
agradecer ao nobre Senador Mário Couto, ﬁgura de
expressão nesta Casa, no Estado do Pará, grande cidadão que sempre primou, durante seus mandatos, em
defender o povo do seu Estado de uma maneira ﬁrme,
determinada, que fez com que fosse um dos grandes
colaboradores para que, a partir do dia 1º de janeiro,
o Pará tenha um novo Governo e retorne àquele rumo
que teve desde que o PSDB assumiu o Governo do
Estado do Pará.
Admiro V. Exª, Senador Mário Couto, porque V.
Exª é um homem ﬁrme, justo, determinado. Nunca vi
de V. Exª nenhum tipo de hipocrisia e muito menos
qualquer palavra ou frase pronunciada por V. Exª que
não viesse de dentro do seu coração. Então agradeço as suas palavras e digo que eu ﬁco muito emocionado, não tenho como negar isso, porque veio de V.
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Exª. Nós conversávamos ainda há pouco, e eu jamais
pensei que V. Exª fosse fazer essa surpresa que me
comoveu muito.
Eu vou deixar o meu pronunciamento para outro
dia e fazer um registro aqui desta tribuna, que tenho que
fazer hoje, porque foi um acontecimento muito importante ontem no Instituto Legislativo Brasileiro/Unilegis:
a participação do Município de Macapá num processo
extremamente útil e importante para a cidade.
Trata-se do protocolo de intenções entre a Câmara
Municipal de Macapá e o Instituto Legislativo Brasileiro
– ILB/Unilegis. Ontem, durante a tarde, aconteceu reunião de trabalho na reitoria do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). Participaram do encontro o Diretor-Geral
do ILB, Dr. Carlos Roberto Stuckert, e o Presidente da
Câmara de Macapá, o Vereador Rilton Amanajás – inclusive ele esteve comigo, é do nosso PSDB também –,
o representante da Prefeitura de Macapá em Brasília,
o Sr. José Maria Nova da Costa, além do Vice-Reitor
da Unieuro, Edmilson de Jesus Costa.
O ILB é um centro democrático de capacitação
técnico-proﬁssional voltado a servidores públicos de
todas as esferas e agentes do Poder Legislativo, inclusive a parlamentares. Suas ferramentas educativoculturais estão disponíveis a todo cidadão que busca
ampliar conhecimentos. Os cursos são oferecidos nas
modalidades presencial e à distância.
O ILB promove e difunde conhecimentos com excelência e ética, contribui para o desenvolvimento do
País com atividades voltadas ao aprimoramento dos
procedimentos legislativos, colabora para o processo
de integração e modernização dos Parlamentos brasileiros e estimula o intercâmbio educativo-cultural com
os legislativos estrangeiros.
O ILB, desde 1997, vem contribuindo para a nossa democracia.
Então, quero parabenizar o Presidente da Câmara
Municipal de Macapá, Vereador Rilton Amanajás, que é
um jovem, tem visão moderna, por isso a modernização
está acontecendo na Câmara Municipal de Macapá,
Macapá que concentra 62% da população de todo o
Estado. Ficamos muito felizes quando vemos que aqueles que vêm nos suceder são pessoas capazes, são
pessoas progressistas e, principalmente, têm responsabilidade com a sociedade que representam.
Parabéns ao Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Macapá, Vereador Rilton Amanajás, parabéns aos
Vereadores que, logicamente, colaboram para este parabéns ao meu Estado do Amapá, por ter, na cidade
de Macapá, a primeira Câmara com esse protocolo de
intenções com o ILB – isso no norte do País.
Muito obrigado. Senador Mário Couto.
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Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ao
tempo em que assumo a Presidência, faço minhas todas
as palavras daquele que tão bem representa, hoje, o
sentimento da democracia, do Congresso, do Senado,
do Pará e do Brasil: Mário Couto. Está ouvindo, Papaléo
Paes? Senador Papaléo Paes, fazemos nossas as palavras legítimas e verdadeiras de Mário Couto ao que
V. Exª signiﬁca para a democracia do Brasil.
E quero adentrar mais, Papaléo.
Estudando o IBGE, Marco Maciel – está vendo,
ô Papaléo? –, um dos Estados em que a população
aumentou foi o Amapá, em Macapá. Tenho certeza de
que, V. Exª permanecendo lá, V. Exª será esse grande atrativo para a felicidade dos que convivem com
V. Exª.
Convidamos agora, seguindo a lista de oradores,
segundo a determinação do Senador Mozarildo Cavalcanti, o Senador Paulo Paim.
O Senador não está, mas o Mozarildo tinha assegurado a palavra a ele.
Chamamos para usar da tribuna o Senador Roberto Cavalcanti, do PRB da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Sr. Presidente. Lamento a momentânea
ausência do Senador Paulo Paim, que ontem teve a
gentileza de me ceder o seu espaço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas Deus compensa. Tem a ausência do Paulo Paim,
mas tem a presença da mais encantadora Senadora
da história, a Patrícia, que adentra o salão.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – É. Aproveito, Sr. Presidente, para cumprimentar
a Adalgisa, minha grande amiga, sua digníssima esposa, para que nós todos tenhamos paz. Ontem V. Exª
se referiu à paz em função de uma sessão especial.
Então, nós hoje teremos paz. Aliás, a sessão da CAS
hoje foi muito agitada, não teve paz.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o turismo
é considerado um dos mais importantes ﬁlões da economia mundial na atualidade, porém o Brasil ainda não
aprendeu a explorar devidamente essa atividade.
Então, precisamos fazer uso desse potencial, para
proporcionar mais riquezas, gerar empregos no setor
de serviços e contribuir para o bem-estar e a sobrevivência de nossos concidadãos com dignidade.
Entretanto, além do desenvolvimento do potencial
humano para o atendimento aos turistas, são necessárias ações especialmente preparadas para divulgar as
atrações brasileiras no exterior, seguindo o exemplo dos
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países que mais lucram com essa atividade: França,
Estados Unidos e Espanha, de acordo com o ranking
da Organização Mundial de Turismo (OMT).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
está longe de ﬁgurar entre os países que mais recebem
turistas estrangeiros, apesar das incontáveis atrações
de que a natureza nos dotou.
Mas, além dessas, o patrimônio artístico, cultural
e religioso por nós construído em poucos séculos após
estabelecer-se aqui a civilização europeia já merece
reconhecimento e desperta a atenção de muitos estrangeiros e de alguns brasileiros.
Sabemos que a atividade econômica é movida a
investimentos, porém os investimentos em turismo no
Brasil ainda ﬁcam aquém do esperado e do necessário para que ele possa proporcionar a devida geração
de riquezas, que é uma de suas características mais
importantes.
Mesmo assim, o “Plano Nacional de Turismo
2007/2010 – uma viagem de inclusão” menciona que
“o turismo, hoje, já é o quinto principal produto na geração de divisas em moeda estrangeira para o Brasil,
disputando a quarta posição com a exportação de
automóveis”.
Nesse sentido, é interessante repensar realisticamente o Plano, a partir de metas viáveis, uma vez
que, segundo o IPEA, “é difícil alcançar o incremento
de viagens no mercado doméstico em percentuais muito superiores ao do crescimento da economia” (atualmente as metas embutem um crescimento de divisas
da ordem de 13%!!!)
Por outro lado, se houvesse roteiros interessantes,
com infraestrutura e atendimento aceitáveis, provavelmente muitos optariam por viajar pelo Brasil, mantendo
aqui recursos e divisas que poderiam ser mais bem
aproveitados no desenvolvimento do turismo interno.
Conforme noticia a Folha de S.Paulo de 25 de
outubro último, os gastos de brasileiros no exterior, no
acumulado de 2010, até aquele momento, signiﬁca
setembro, já haviam atingido 11,5 bilhões de dólares,
mais que o total de 2009, que ﬁcou em 10,9 bilhões
de dólares.
A matéria destaca, ainda, que a “estabilização
do câmbio num patamar abaixo de dois reais e o crescimento da renda têm sido fatores importantes para
aumentar esses gastos”, numa espécie de sangria de
recursos externos para o exterior.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tornou-se
lugar-comum ouvir pessoas comentando que, com o
preço de um pacote turístico médio em terras brasileiras,
pode-se fazer uma viagem ao exterior. Aliás, dependendo do destino, sai até mais barato. E ainda apresentar como que um sentimento de realização pessoal,
de conhecer outros países, e vangloriar-se de poder
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comprar produtos importados com preços atraentes
nos free shops dos aeroportos internacionais.
Fica difícil competir com esses atrativos, Sr. Presidente.
Não resta dúvida de que os recursos gastos no exterior poderiam ter permanecido no Brasil, pelo menos
em parte, se os roteiros oferecidos pudessem contar
com melhor infraestrutura e preços mais razoáveis.
Para que isso ocorra, é necessário, em primeiro
lugar, tornar mais eﬁcientes os serviços aeroportuários.
As condições do transporte terrestre também têm
peso signiﬁcativo. Se as estradas estão em condições
ruins ou péssimas, muitas pessoas, sabendo disso,
preferem não utilizá-las.
Outros fatores que tornam menos atraente o turismo no Brasil são a sensação de falta de segurança
nas grandes cidades e a qualidade, que ainda deixa
a desejar, de muitos proﬁssionais envolvidos na prestação de serviços.
Depois de resolvidas essas questões, um ponto
crucial é o da competitividade.
Os preços dos pacotes oferecidos para o turista
brasileiro têm de se posicionar num nível em que valha a pena viajar pelo País. Enquanto os pacotes para
o exterior continuarem oferecendo preços vantajosos
em relação aos internos, ﬁca difícil incrementar a atividade turística no Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
precisa aprender com a Espanha, por exemplo, que,
até há pouco, considerada um dos países mais pobres
da Europa, soube fazer do turismo uma grande fonte de
renda e hoje ocupa a terceira posição em número de
visitantes estrangeiros, superada apenas pela França
e pelos Estados Unidos.
Na América Latina, apesar de ser o México o país
mais visitado por estrangeiros, o Uruguai foi considerado o campeão pelo Business Chronicle Latina.
Em 2009, o Uruguai foi visitado por cerca de dois
milhões e cem mil estrangeiros. Equivale a praticamente 60% de sua população de 3,5 milhões de pessoas.
E essa cifra impressionante não inclui os visitantes de
cruzeiros marítimos. Que país consegue um resultado
como esse?
E é importante frisar que esses visitantes deixaram no país quase um bilhão e meio de dólares americanos. Para se ter uma idéia da importância econômica,
basta dizer que esse número é maior do que a renda
gerada pelas vendas de carne uruguaia, principal item
da pauta de exportações daquele País.
Quanto ao Brasil, matéria-prima das minhas preocupações, um dos destinos com maiores possibilidades
de desenvolvimento no turismo de cruzeiros marítimos,
o porto de Cabedelo, na Paraíba, oferece um porto e
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dois destinos, sendo talvez o único porto com essa
combinação disponível na América do Sul.
A qualidade dos produtos turísticos, belezas naturais e culturais, tanto de Cabedelo como de João
Pessoa, são impressionantes.
Concedo um aparte ao Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Roberto, o senhor trata o tema turismo como instrumento de desenvolvimento e de melhor distribuição
de renda, de forma geral, cobrando mais participação,
mais ação por parte dos governos de todos os níveis,
já que a iniciativa privada está fazendo a sua parte e
não avança mais por conta da necessidade da integração dessas ações. Até porque o Prodetur, por exemplo, que foi criado lá atrás, foi um dos instrumentos
que ajudou a desenvolver o Nordeste, mas ainda não
utilizou todo o potencial de desenvolvimento turístico
da nossa Região. V. Exª trata especiﬁcamente agora,
o que não poderia ser diferente, da preocupação com
o nosso Estado. Eu também, que já tive oportunidade de ocupar alguns cargos públicos naquele Estado,
sei da importância e da relevância desse item que o
senhor está falando, no sentido de que o Nordeste,
além das suas belezas, pode ser muito bem inserido
e estimulado para que o turismo de cruzeiros possa
ter vários portos no Nordeste, em particular, o Porto de
Cabedelo, até porque seu movimento, a facilidade do
atracamento, sem dúvida nenhuma, é uma referência.
Além de estar no ponto mais oriental das Américas,
consequentemente o mais próximo da Europa, ele
proporciona essa oportunidade. Está precisando, é
verdade, de ação concreta, de maiores investimentos,
para que seja concluído e executado um terminal de
passageiros de nível internacional que abrigue turistas
de cruzeiro, para que possam aproveitar as belezas
naturais, a cultura da Paraíba, todos os pontos referenciais do nosso Estado. Isso, sem dúvida, vai estimular bastante o desenvolvimento, acoplando aquele
serviço direto, que é o turismo receptivo. Então, quero
parabenizar V. Exª por não só estar cobrando a potencialização do turismo no Nordeste e no Brasil, mas, em
particular, na Paraíba. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB - PB)
– Agradeço o aparte de V. Exª, que hoje exerce uma
função no Senado Federal, por meio de um mandato
democraticamente conquistado e pela experiência de
Paraíba que V. Exª tem, como empresário, empresário
atuante nos órgãos de classe, como Vice-Governador,
como Governador, como Prefeito da capital, João Pessoa, por duas ocasiões.
Então, um aparte de V. Exª no tocante a um item
que se refere ao desenvolvimento do turismo, que se
refere à modernização do Porto de Cabedelo, para
mim, é motivo de muita vaidade e de muito orgulho –
orgulho e vaidade no bom sentido –, em razão até da
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nossa histórica amizade, amizade esta na qual, a cada
dia que passa, colocamos mais um cimento, alicerçamos essas conquistas do passado.
Srs. Senadores, Senador Cícero Lucena, Sr. Presidente, basta mencionar que o Porto de Cabedelo tem
como vizinho um forte holandês do século XVI, uma
joia, localizado no marco zero da Transamazônica e
com atrações turísticas únicas, tais como: o pôr do sol
na praia do Jacaré e as praias mundialmente famosas
em toda a costa do Estado da Paraíba.
Um dos grandes desaﬁos do Porto de Cabedelo
é a alta variação de maré, criando uma diﬁculdade de
escalas com horários programados e a limitação de
calado, problema esse localizado em um trecho relativamente pequeno para uma futura dragagem.
O Porto de Cabedelo poderá ser uma grande
alternativa também como porto de entrada para os
cruzeiros de transatlânticos provenientes da Europa
e dos Estados Unidos, devido à enorme possibilidade
de oferta turística para passageiros estrangeiros, servindo, inclusive, como alternativa ao porto do Recife,
normalmente usado como porto de entrada e que sofre
certo congestionamento nos cruzeiros transatlânticos,
por acontecerem praticamente na mesma época.
No momento, o porto não possui infraestrutura para embarque e desembarque e tem apenas um
berço para atracar navios de passageiros, porém possui certiﬁcado ISPS Code. Este, Sr. Presidente, é um
código internacional de segurança para portos, após
o episódio de 11 de setembro. Uma organização internacional certiﬁca os portos do mundo no tocante
à sua segurança. O Porto de Cabedelo obteve esse
certiﬁcado, o que não é fácil. Necessita ser dotado de
infraestrutura de segurança, investimentos esses que
já foram realizados no Estado da Paraíba.
Sr. Presidente, é urgente a realização de investimentos para os trabalhos de dragagem e melhorias no
terminal utilizado pelos passageiros. É preciso construir uma nova estação de passageiros e galpões necessários à proteção e à privacidade das bagagens e
das cargas no momento dessas atracações, de forma
a oferecer uma infraestrutura digna para embarque e
desembarque de passageiros.
Uma capacitação do receptivo condizente com
a variedade de belezas naturais que a cidade oferece
será também importante, livrando os passageiros do
inconveniente de serem atropelados pelas atividades
de corte e limpeza promovidas pelos navios pesqueiros, que atualmente disputam, vergonhosamente, o
mesmo espaço com os turistas.
São obras absolutamente fáceis, viáveis, que permitiriam a modernidade e a adequação às exigências
para inclusão do Porto de Cabedelo nos roteiros dos
navios transatlânticos internacionais.
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Na verdade, Sr. Presidente, espero que o Governo do Estado da Paraíba permita que o Porto de
Cabedelo possa se adequar dentro da sua vocação
natural – que é uma vocação para navios que tenham
um calado menor –, e que faça com que, já que o porto
não tem uma retroárea signiﬁcativa em função da sua
proximidade com a área urbana da cidade, possamos
adequá-lo para cumprir sua missão, que é uma missão
histórica de mais de 100 anos.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço pelo espaço e pelo aparte do colega e
amigo Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Esse foi o pronunciamento do nosso Senador Roberto
Cavalcanti, com sua cultura de empresário, que alerta
o País para o desenvolvimento do turismo como fonte
de renda.
Agora, depois de Roberto Cavalcanti, há um orador pela Liderança – então, tem um documento; depois,
seguindo, é Marco Maciel inscrito.
Como estamos alternando, está inscrito, como
Líder, de acordo com o documento assinado aqui pelo
Líder Gim Argello, Mozarildo Cavalcanti, que representa a Liderança do PTB. Isso, com certeza, é de muito
agrado de Getúlio Vargas. Nunca, há muito tempo, ele
não é tão bem representado na história política do Brasil. V. Exª engrandece seu partido, como proﬁssional
médico, como o maior líder maçônico deste País, e
hoje é Líder do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Mão
Santa, agradeço as palavras sempre generosas de V.
Exª e também quero agradecer à Liderança do meu
partido, por ceder para que eu falasse no horário da
Liderança, e coincidentemente é um tema que tem a
ver com o trabalho, com o trabalhador.
Quero dizer, inicialmente, que esse tema é muito
momentâneo, é adequado para o momento na medida em que nós vemos, no Rio de Janeiro, uma operação, como diz o Presidente, nunca antes vista neste
País, que conseguiu unir as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, em apoio
às forças do Estado - a Polícia Civil e a Polícia Militar
-, propiciando um êxito numa operação que há décadas não só o povo do Rio de Janeiro, mas o povo do
Brasil esperava.
Isso mostra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a importância que têm as nossas Forças Armadas, a
Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Todas
elas, as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, trabalhando com um número insuﬁciente
de pessoas, quer dizer, com falta de recursos humanos,
com deﬁciência também nos equipamentos. Isso é uma
constatação no Brasil todo, Senador Delcídio.
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E aqui, hoje, quero abordar a questão da Polícia
Rodoviária Federal no Brasil.
Lá na operação do Rio, a Polícia Rodoviária, inclusive, teve que convocar policiais de outros Estados
para fazer o bloqueio das rodovias que saem do Rio
de Janeiro. E aí eu pergunto: um país que tem mais
de 60% do seu transporte feito por rodovias, como é
que pode ser um país que não tem pessoal suﬁciente
para efetivamente vigiar, ter uma vigilância permanente
nessas rodovias?
Não consigo entender por que não há prioridade para essa questão – e aqui é o objetivo central do
meu pronunciamento. Em 2009, a Polícia Rodoviária
Federal realizou um concurso para preenchimento de
vagas no Brasil todo. O concurso foi começado, e, num
determinado momento, foi detectada fraude, ou melhor,
tentativa de fraude por parte de alguns participantes,
e a Polícia Rodoviária - então, quer dizer, o Ministério
da Justiça - suspendeu o concurso. Pois bem, uma
portaria suspendeu o concurso, Senador Mário Couto,
e até hoje, 2009 – nós estamos terminando 2010 –,
apesar de o Ministério Público já ter se pronunciado,
dizendo que não houve contaminação do certame,
portanto dando condições de prosseguir o concurso,
a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça não suspendem a portaria, não dão sequência ao
concurso. Enquanto isso, 1.125 pessoas que ﬁzeram
o concurso e foram aprovados na fase inicial estão aí
numa angústia permanente, vindo a Brasília tentar
demover as autoridades para que possam realmente
dar uma solução a essa situação. E nem dá prosseguimento naquele concurso, nem abre novo concurso,
nem toma nenhuma decisão.
A comissão desses concursados da Polícia Rodoviária Federal está numa batalha incessante. Esteve várias vezes em Brasília. Em Roraima, tenho uma
pessoa, um dos coordenadores nacionais, que é o
Felipo, a quem quero mandar um abraço. É realmente
incompreensível que haja prioridade para a criação de
cargos comissionados, que haja prioridade para criação de órgãos até desnecessários, e não haja prioridade para aquelas carreiras que são de Estado, que
são importantes para a segurança da Nação. Esse
caso mostra claramente como não há preocupação
real com a solução.
Quero ler, Senador Mão Santa, um parecer longo, de 14 páginas, sobre essa questão. Não vou ler as
14 páginas, vou ler só o último item, que foi promovido
por uma assessoria jurídica para que se encontrasse
uma solução para essa questão do concurso da Polícia Rodoviária Federal.
Aqui quero fazer um apelo ao Ministro da Justiça,
aos dirigentes da Polícia Rodoviária Federal, para que
encontrem uma solução e possam, de fato, preencher
essa lacuna.
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Aqui, no último item do parecer jurídico, diz assim:
Nessa linha de intelecção, opino, com a ﬁnalidade de acelerar o prosseguimento do referido concurso,
pela Revogação da Portaria nº 172/09 [que é a portaria
da Polícia Rodoviária Federal], por ser inconveniente e
inoportuna, tendo em vistas os princípios do interesse
público primário, da eﬁciência, da proporcionalidade e,
sobretudo, da autotutela administrativa, já que não mais
adequado ao interesse público primário ou, se assim
o DPRF não entender, que seja feito um Acordo Judicial entre o DPRF e a FUNRIO, utilizando para tanto a
Semana Nacional de Conciliação, que será realizada
entre os dias 29 de novembro a 03 de dezembro de
2010 [depois de amanhã]. Entretanto, no caso de abertura de um novo concurso, opino pela propositura de
Ação Ordinária [e já tem várias decisões] com pedido
de antecipação de tutela para participar das próximas
fases (após a prova objetiva e redação) desse outro
concurso [se assim a Administração Pública resolver]
e Ação de Reparação de Danos caso se sintam material ou moralmente lesados.
Se há um parecer do Ministério Público dizendo
que não houve a contaminação do concurso pelas suspeitas de fraudes que aconteceram, se essa matéria
está exaustivamente analisada, não entendo por que
não há o prosseguimento do concurso, não há a conclusão, não há um entendimento entre aqueles que,
digamos assim, até certo ponto, foram lesados e podem
até entrar com ação de reparação de danos, caso se
sintam material e moralmente atingidos. E é o caso.
Agora, mais importante de tudo isso, não é discutir esses detalhes todos: é dizer o quanto é necessário para o País que tenhamos uma Polícia Rodoviária
Federal eﬁciente, e que, para ter eﬁciência, tem que
ter pessoal em quantidade necessária, tem que ter
equipamento e tem que ter capacitação.
Então, quero deixar aqui o meu apelo ao Ministro
da Justiça, à Polícia Rodoviária Federal para que conclua
essa situação que, de fato, angustia aqueles que ﬁzeram
o concurso, os 1.125 que ﬁzeram o concurso no Brasil
todo e que estão esperando por uma solução desde
outubro de 2009 - há mais de um ano, portanto.
É inacreditável que coisas desse porte no Brasil
sejam tratadas desta forma, com desleixo, com desatenção, não levando em consideração a situação das
pessoas que estão envolvidas nesses concursos, mas,
sobretudo, da necessidade que tem o País de ter uma
Polícia Rodoviária Federal eﬁciente.
Portanto, é o registro que faço e o apelo que
deixo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Nós
estamos alternando. Agora é um orador inscrito.
Como eu já tinha anunciado, é o Senador Marco
Maciel, que representa o Estado de Pernambuco, o
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DEM. E representa a grandeza da história da democracia do nosso Brasil. Assumiu a Presidência deste
País, Delcídio Amaral, 87 vezes. Nenhum deslize. É
uma fonte de inspiração.
Aliás, o País tem uma riqueza de Vice-Presidentes da República, já desde o nascedouro da nossa
República. O Floriano Peixoto, diz a História, era até
mais forte que o próprio Presidente de quem ele foi
Vice, o Deodoro.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Mais assertivo, mais...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
V. Exª cumpriu então e foi o grande exemplo de que
os dois devem se somar, devem se complementar.
Então, feliz do Michel Temer que não precisa buscar
exemplos na história de outros países. O exemplo está
agora aqui na tribuna do Senado: Marco Maciel, que,
com certeza, vai honrar e engrandecer este País como
um dos parlamentares, atentai bem, do Parlasul, uma
exigência do desenvolvimento da democracia.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srª Senadora Serys Slhessarenko,
Srs. Senadores, serei breve.
Venho a esta tribuna, para destacar aspectos relacionados ao Censo de 2010, em conclusão pelo IBGE,
e salientar que somos, hoje, segundo as projeções
do IBGE, 190 milhões de habitantes, número menor
do que o inicialmente estimado, o que demonstra que
está havendo uma queda da taxa de fecundidade em
nosso País, fazendo com que, consequentemente, a
população não cresça na velocidade que se cogitava
há 3 ou 4 anos.
Esse número mostra que crescemos em uma década menos de 12,3%, já que, nos anos 2000, éramos
170 milhões de brasileiros. O crescimento foi inferior
ao observado na década anterior. Entre 1991 e 2000,
a população brasileira aumentou 15,6%. A primeira
consequência é a revisão dos valores repassados pelo
Fundo de Participação dos Municípios, que deverá, em
muitos casos, ser reduzido com reais problemas aos administradores municipais e à respectiva população.
Praticamos, como é de conhecimento público,
desde a Carta de 1988, o que Miguel Reale denominou
de federalismo trino, já que, no art. 18, está deﬁnido
que os Municípios são entes federativos, mantendo
a tradição que escrevemos, desde a Constituição de
1946.
Convivemos com muitas diﬁculdades, no que
diz respeito à questão federativa brasileira. Sabemos
e temos comprovações recentes de que os Municípios atravessam grandes vicissitudes decorrentes de
políticas públicas que centralizam recursos na União.
Trocando em miúdos, o que observamos é frequente-
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mente o Poder Executivo Federal fazer corte, consequentemente, no IPI.
Por exemplo, na semana passada, houve corte,
com relação ao IPI, na área de construção, o que leva
a penalizar os Municípios – de modo especial, os de
menor renda, os mais pobres.
O Governo Federal apropria-se de mais de 60%
de tudo que o cidadão paga. Para o repasse aos Municípios, não se contabilizam as contribuições, e isso
vem trazendo uma diﬁculdade imensa aos Municípios
e aos Estados. Para se ter uma ideia, aos Municípios
não chegam nem 16% de toda a arrecadação federal, que é divida entre todos os Municípios brasileiros.
Os valores repassados sofrem variações mensais em
função da arrecadação, obrigando-se os administradores municipais a operações de alta complexidade,
que inviabilizam qualquer planejamento a longo prazo,
inclusive a implantação dos preceitos de planejamento
urbano traçados pelo Estatuto das Cidades.
Sr. Presidente, ﬁca evidente que devemos analisar
e modernizar o pacto federativo, pois os Municípios,
que, aﬁnal, é onde a população reside, receberam na
Carta de 1988 um conjunto de atribuições, mas não
os mecanismos de ﬁnanciamento desses encargos.
Não receberam, portanto – friso –, os mecanismos de
ﬁnanciamento desses encargos.
Adicionamos a esse conjunto de restrições impostas aos Prefeitos a iminência de reduzir os repasses
em função da redução de sua população, resultante
do censo prestes a ser concluído.
Ademais, Sr. Presidente, por ser a divisão do bolo
do FPM critério numérico, os Municípios que têm a população próxima das faixas de partilha acabam sendo
prejudicados no repasse – explico: às vezes uma variação de três habitantes os coloca em faixas maiores ou
menores, o que implica o aumento ou a redução dos
repasses –, além de não se contemplarem os Municípios denominados “dormitórios”, que sobrecarregam
uns e aliviam outros, em real desequilíbrio das ações
necessárias para atender às populações.
Outro aspecto que quero destacar é a classiﬁcação que a ONU elaborou sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, considerando as desigualdades na
distribuição de renda, saúde e educação.
Montesquieu, séculos atrás, ensinou-nos:
“A democracia tem dois excessos a evitar: o espírito de desigualdade, que a conduz
ao governo de um só; e o espírito da igualdade extrema, que a conduz ao despotismo
de um só.
É inquestionável – por isso citei Montesquieu – que
esses critérios são basilares, para que qualquer sociedade que pretenda ser desenvolvida tenha políticas para
contemplar esses setores, proporcionando à população
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condições de inserção social e desenvolvimento, com
políticas de emprego que garantam a sobrevivência e
desenvolvimento sem a tutela do Estado.
O Brasil, que estava no relatório do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –,
tinha um IDH de 0,699, sendo que quanto mais próximo
de um, melhor. Na América Latina e Caribe, o índice
médio é de 0,704. Com o ajustamento do IDH, com
esses chamados fatores de desigualdade, passamos
a ter 0,509.
Isso representa, Sr. Presidente, uma redução de
27,2% na sua classiﬁcação, caindo o Brasil da posição
de 73 para 88, ou seja, em quinze pontos, colocandose ao lado do Haiti, Bolívia, Guatemala, Peru e Panamá. Tratando-se dos critérios isolados em relação à
distribuição de renda, caiu 37,4%; na educação, caiu
26%; e, na saúde, 16%.
Paul Bede Johnson, escritor, jornalista, historiador britânico, declarou certa feita:
“O aumento da desigualdade é provavelmente a maior mudança social que experimentamos nos derradeiros 20 anos.”
Ou seja, quanto ao aumento da desigualdade, é
importante frisar que estamos aumentando esse fator
extremamente adverso.
O que mais impressiona e provoca esse quadro
são os anos de escolaridade. Nos últimos cinco anos,
o número de anos escolares esperados caiu de 14,5
para 13,8. As causas são diversas, mas certamente o
Governo não soube programar ações, para manter os
estudantes na escola, a despeito dos recursos transferidos inicialmente pelo Fundef, criado em 1996, ao
tempo em que governava o País o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e reforçado com sua atualização,
por meio do Fundeb, implantado em janeiro de 2007.
Talvez a causa possa ser atribuída às falhas observadas nos exames gerais de avaliação que observamos
recentemente.
Joaquim Nabuco – cito-o mais uma vez – dizia, no
início do século XIX, que escola e senzala eram polos
que se repeliam. Hoje se pode dizer que a escola e a
desigualdade se repelem.
Falando em pacto federativo, não é essa a única
demanda que estamos devendo à sociedade. Estão
pendentes a reforma política, a ﬁscal, a tributária, a previdenciária, a administrativa, a sindical, entre outras.
Nos últimos anos, somente o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso preocupou-se com
iniciar essas reformas, que deveriam ter sido aprofundadas, principalmente com o sucesso da estabilização
da moeda, por via do Plano Real e de outros instrumentos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que
nos possibilitou sucessivos recordes de arrecadação
e o pagamento da nossa dívida externa.
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O historiador inglês Eric Hobsbawn, em um de
seus livros, comentou que “havia em 1990 quatro vezes mais recursos disponíveis para cada pessoa, mas
na prática este é o século do apogeu da desigualdade,
pois nunca aumentou tanto a disparidade entre países ricos e pobres, e dentro de cada um dos países
do mundo”.
E continuou, aﬁrmando ser a desigualdade o
maior obstáculo:
“que impede o Brasil de ser para a América Latina o que o Japão é para a Ásia. Se o
Brasil enfrentar suas desigualdades sociais e
econômicas, seu futuro será brilhante”.
Temos, pois, um enorme desaﬁo e – diria – um
compromisso inadiável com o País que queremos legar às gerações futuras: modernizar nossas estruturas
administrativas e políticas, reduzir o chamado Custo
Brasil, adequar as estruturas políticas e partidárias,
reduzir as desigualdades e melhorar os níveis de escolaridade e de prestação de serviços públicos.
São essas, Sr. Presidente, as considerações
que gostaria de fazer sobre questões que envolvem o
Censo que ora se está realizando. São questões que
estão ligadas intimamente ao processo de desenvolvimento do nosso País.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora vamos convidar o Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável.
Depois vou anunciar, para Mato Grosso e para
o Brasil, Serys Slhessarenko, como oradora inscrita.
Talvez seja a primeira ﬁgura feminina do Brasil eleita
para o Parlasul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Serei muito rápido nestes cinco minutos que V. Exª me
disponibiliza. Eu quero só fazer uma série de registros
que constam neste documento que encaminharei à
Mesa. Acho eu que o principal deles, Sr. Presidente,
é a carta que recebi da Federação Brasileira de Hemoﬁlia pedindo o nosso apoio para a situação de 14
mil pacientes com hemoﬁlia e outras coagulopatias
hereditárias para que tenham um tratamento garantido
pelo Ministério da Saúde.
No ano de 2009, segundo eles, o Senado e a
Câmara – lembro que nós ajudamos – aprovaram o
orçamento de R$360 milhões para compra de remédio.
Porém, até o momento a execução desse orçamento
está em torno de 50%.
Eles pedem que façamos uma reunião de trabalho ou mesmo uma audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos para discutir a situação de homens
e mulheres deste País que estão nessa situação de
hemoﬁlia.
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Quero dizer que vamos fazer a reunião. Se numa
reunião de trabalho conseguirmos resolver a questão,
tudo bem. Se não, faremos a audiência pública.
Quero também, Sr. Presidente, rapidamente, só
agradecer muito a uma série de entidades e organizações em Estados do Brasil que encaminharam uma
série de homenagens falando do nosso trabalho aqui
do Senado.
Quero agradecer à Assembléia Legislativa do
Amazonas pela Sessão Especial que realizaram no
dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Quero dizer que não pude estar presente, mas recebi a
homenagem correspondente pelo meu representante,
que esteve lá.
Agradeço também ao Congresso em Foco pelo
Prêmio Congresso em Foco, que foi encaminhado ao
meu gabinete, já que não pude estar na atividade. Claro que, para mim, foi gratiﬁcante eles terem nos colocado entre os quatro Parlamentares que receberam o
prêmio. Entre os dez, o quarto.
Quero agradecer também à Companhia Baobá
de Danças – Minas, que nos concedeu, do dia 21 a 23
de novembro – não pude estar presente também –, o
Prêmio Zumbi dos Palmares.
Agradeço também, Sr. Presidente, à Câmara Municipal de Volta Redonda e também ao Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do
Rio de Janeiro pela Medalha Zumbi dos Palmares.
Agradeço também à Câmara Municipal do Município de Sorriso, lá no Mato Grosso, que também nos
encaminhou uma homenagem, com Moção de Aplauso,
pela luta em defesa dos aposentados e pensionistas.
Quero também, Sr. Presidente, agradecer à Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul, terra de
João Cândido, que me concedeu o título de Cidadão
Encruzilhadense.
Agradeço também à Prefeitura Municipal de Esteio, Rio Grande do Sul, pela Medalha Zumbi dos
Palmares.
Agradeço, também, à Câmara Municipal de Carandaí, Minas Gerais, que nos concedeu o Título de
Cidadão Honorário daquela cidade.
Obrigado, Carandaí!
Agradeço, também, Senador Mão Santa, ao Conselho Federal, do qual sei que V. Exª fez parte, de
Honrarias e Méritos da Ordem Parlamentar do Brasil,
em São Paulo, que me concedeu o Prêmio Destaque
Político do Ano 2010.
Agradeço, também, ao Ministério da Educação,
que me concedeu a Medalha Nilo Peçanha, pelo trabalho feito em defesa do ensino técnico proﬁssional.
Agradeço, também, à Cobap, por todo o trabalho
que ﬁzeram em relação à nossa atividade, na ﬁgura do
Warley Martins, pela placa que recebemos.
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Agradeço, também, à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul. Não estarei
lá, mas estou agradecendo a homenagem do dia 12
de dezembro.
Agradeço à Anﬁp o convite de hoje à noite.
Agradeço ao José Augusto, do Fórum dos Trabalhadores, pelo convite de amanhã à noite.
Agradeço muito à Fiergs,, na ﬁgura do Presidente
da Associação do Aço, José Antonio Fernandes Martins,
que nos convida para o evento lá na Fiergs, quando
aqueles que mais se destacaram – eu estarei lá como
convidado – vão receber o Troféu Homem do Aço. Está
conﬁrmada já a presença do Deputado Pepe Vargas,
Federal, da Deputada Marisa Formolo, Estadual, do
Deputado Assis Mello, Federal, da Deputada Manuela
D’Ávila, Federal, do Deputado Henrique Fontana, Federal, do Deputado Marco Maia, atual Presidente da
Câmara dos Deputados em exercício, e do Deputado
Ronaldo Zulke, também Deputado Federal.
Quero também agradecer à Assembleia Legislativa pela atividade que faremos na sexta-feira pela
manhã, cujo título é “Pessoas com Deﬁciência na Ótica
dos Direitos Humanos”, organizado pela Comissão de
Direitos Humanos daquela Casa, presidida pelo Deputado Marcon.
No sábado, em Caxias, estaremos na Associação
dos Aposentados, com meu companheiro Flexa e outros membros da diretoria, onde estaremos discutindo
a situação dos hemofílicos com a Federação Brasileira
de Hemoﬁlia. Ao meio-dia, estaremos reunidos com o
setor de guindastes a convite do empresário do setor
Sr. Adão Marques.
Registro, por ﬁm, que não estarei presente na
maioria das atividades que registrei. Noventa por cento
delas são atividades do mês de novembro e dezembro.
Cumpri meus cinco minutos e peço a V. Exª que
considere na íntegra este documento e também aquele
que recebi da Federação Brasileira de Hemoﬁlia.
Era isto, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR PAULO PAIM:
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, este registro que faço é um agradecimento
muito especial pelas diversas homenagens ou prêmios,
com os quais tenho sido agraciado nos mais diversos
locais do Brasil, durante os meses de novembro e dezembro. As outras que recebi durante o ano já as registrei em outras oportunidades.
Quero agradecer à Assembléia Legislativa do
Amazonas pela Sessão Especial que realizaram pelo
transcurso do dia 20 de novembro, Dia da Consciência
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Negra, quando fui homenageado. Fiquei muito honrado
com a homenagem, podem estar certos!
No dia 22 de novembro, fui agraciado, pelo Congresso em Foco, com o “Prêmio Congresso em Foco”.
Todos sabem que se trata de uma seleção feita por 183
proﬁssionais de imprensa que escolhem os 10 parlamentares mais atuantes do Congresso. E depois, mediante votação pela internet feita pelo próprio Congresso
em Foco ﬁquei entre os quatro mais atuantes.
É uma alegria e uma honra ter meu nome entre
os agraciados. Muito obrigado!
A Companhia Baobá de Dança – Minas, cujo intuito é levar ao público uma imagem do negro em toda
sua beleza e altivez, convidou-me, por sua vez, para as
comemorações do II Ano do Dia da Consciência Negra,
que aconteceu nos dias 21 a 23 de novembro, quando
foi entregue o “Prêmio Zumbi dos Palmares”.
O Prêmio foi entregue a 10 pessoas que se destacaram nos campos das artes, da política e da cultura
negras, em Minas e no Brasil. Fico muito feliz por meu
nome ter sido lembrado. Obrigado!
Outra homenagem pela qual agradeço muito é
a que me fez ontem, 30 de novembro, a Câmara Municipal de Volta Redonda e o Conselho Municipal de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no Rio
de Janeiro, onde fui agraciado com a “Medalha Zumbi
dos Palmares”. Zumbi foi um grande guerreiro e receber uma medalha que leva seu nome só me enche
de orgulho.
A Câmara Municipal do Município de Sorriso, no
Mato Grosso, por sua vez, fará, no dia 03 de dezembro, uma Sessão Solene para que me seja entregue
uma Moção de Aplauso, com relação ao Projeto de Lei
02/10, relativamente ao ﬁm do fator previdenciário e o
reajuste de 7.72% aos aposentados.
Essa foi e continua sendo, em relação ao fator
previdenciário, uma luta e tanto. Sinto-me honrado em
poder travar essa justa batalha junto com trabalhadores
e aposentados. Obrigado pela Moção de Aplauso!
Agradeço muito a Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul, terra de João Cândido (Almirante
Negro), líder da Revolta da Chibata, por ter me concedido o título de Cidadão Encruzilhadense.
Agradeço também a Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Esteio pela condecoração “Zumbi
dos Palmares” que me foi entregue.
Receberei também, da Câmara Municipal de Carandaí, em Minas Gerais, dia 04 de dezembro, várias
Moções de Apoio em virtude da minha incessante luta
em defesa da extinção do fator previdenciário e também o Título de Cidadão Honorário. Obrigado Carandaí, pelo apoio e pela deferência!
O Conselho Federal de Honrarias e Méritos da
Ordem dos Parlamentares do Brasil, em São Paulo, me
honra muito ao me convidar para a Sessão Solene do
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34º ano da fundação da Entidade, em 11 de dezembro.
Na ocasião eles irão me agraciar com o “Prêmio Destaque Político do Ano 2010”. Muito obrigado!
Fiquei muito comovido também com a indicação
que recebi da Secretaria de Educação Proﬁssional e
Tecnológica para receber a “Medalha Nilo Peçanha”,
no dia 15 de dezembro, durante as comemorações do
Centenário da Rede Federal de Educação Proﬁssional
e Tecnológica.
Todos sabem do carinho que tenho pelo ensino
técnico e de minha luta pela sua implementação. Muito obrigado!
Agradeço à ANFIP, cujo Conselho Executivo gentilmente convidou-me para um jantar comemorativo
de Natal. A ANFIP tem sido grande companheira de
lutas históricas.
Quero agradecer também à Cobap, na ﬁgura do
seu Presidente, Warley Martins, pelas homenagens que
recebi neste ﬁm de ano. Não sei se poderei ir a Catanduva, em São Paulo, sua cidade, ainda neste ano.
Agradeço à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cachoeira Sul, no RS, pelo convite que
recebi, quando serei homenageado, no dia 12 de dezembro.
Agradeço ao presidente do Fórum dos Trabalhadores, José Augusto, pelo convite que me faz para
estar com todos os conselheiros amanhã à noite. É
impossível, explico por quê: amanhã à noite estarei
lá na FIERGS, no RS, participando da solenidade da
entrega do “Troféu Homem de Aço”.
O Presidente da Associação do Aço, José Antonio Fernandes Martins, irá receber autoridades no
Hall do Salão de Convenções para um coquetel e depois acontece a solenidade de entrega dos troféus. Os
Deputados Pepe Vargas, Marisa Formolo, Assis Mello,
Manoela D’Avila, Henrique Fontana, Marco Maia e Ronaldo Zulke também estarão presentes.
Quero dizer ainda que na sexta feira pela manhã
estarei na Assembléia Legislativa do RS para um debate que leva o título “Pessoas com Deﬁciência na ótica
dos direitos humanos”, organizado pela Comissão de
Direitos Humanos daquela Casa, que é presidida pelo
deputado Marcon.
Conﬁrmo que no sábado estarei em Caxias, às
11:00 na Associação de Aposentados e Pensionistas
daquela cidade, que é presidida pelo meu amigo Jorge Ribeiro Leite, mais conhecido como Flecha, onde
estaremos discutindo, também com a presença da
Federação Nacional de Aposentados e Pensionistas,
a situação dos hemofílicos.
Ao meio dia, ainda em Caxias, estarei reunido
com os amigos do setor de guindastes e outros convidados. Agradeço desde já o convite formulado pelo
senhor Adão Marques.
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Sr Presidente, quero ﬁnalizar dizendo que é muito
gratiﬁcante ser lembrado assim pelas pessoas. Lamento
realmente o fato de nem sempre ter podido participar
destes eventos ou vir a participar, mas é que muitas
vezes compromissos inadiáveis e agendados previamente impedem a minha participação.
Obrigado, mais uma vez, a todos e vamos seguir
em frente, trabalhando com aﬁnco e determinação!!!
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Era o que tinha a dizer!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido de acordo com o Regimento.
É uma grata satisfação anunciar aqui a honrosa
presença do Professor Doutor Edvar Santos, uma das
inteligências mais brilhantes do Estado do Piauí. Ele
nasceu em Valença, cidade de Petrônio Portella, que
dá inteligências raras e proeminentes. Recentemente
se comemorou trinta anos do passamento de Petrônio Portella.
Edvar Santos é formado em Administração no
Campus Avançado Reis Velloso, de Parnaíba, e em
Direito, pela Faculdade de Direito da UESPI, que criei
no meu governo, sendo um dos mais brilhantes. Ele
está aqui representando a Justiça do Piauí. Ele foi
convidado pelo Congresso, por nós, Senadores, a
participar da solenidade que houve de imposição da
Comenda da Ordem do Congresso Nacional, no grau
de Grã-Cruz, aos Exmºs Srs. Ministros Gilmar Mendes
e Francisco Cesar Asfor Rocha. O local da audiência
foi a Presidência do Senado Federal, com a presença do nosso Presidente José Sarney e do Presidente
Michel Temer.
Então, Edvar Santos representava com muita
grandeza a Justiça do Piauí, que teve na sua história um dos maiores nomes, Serys Slhessarenko, que
foi Evandro Lins e Silva, este o único que se iguala a
Rui Barbosa. Então, Edvar hoje traduz essa grandeza
jurídica, que esteve aqui representando a Justiça do
Piauí na solenidade em homenagem ao Ministro Gilmar Mendes e Francisco Cesar Asfor Rocha prestada
pelo Senado da República.
Com a palavra agora a nossa Vice-Presidente do
Senado, Senadora Serys Slhessarenko, que representa o PT do Mato Grosso e poderá continuar a sua vida
parlamentar lá no Parlasul.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Presidente, eu queria começar fazendo
uma saudação, que não pude fazer ontem, a todos os
evangélicos do País, pelo dia de ontem, que é o Dia dos
Evangélicos, chamado Dia dos Evangélicos, inclusive
feriado aqui em Brasília. Então a nossa homenagem
a todos e a todas com todo o respeito.
Ontem, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e senhores que nos veem e nos
ouvem, dia 29, tivemos aqui uma sessão especial
pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Foi realizada uma sessão especial da qual eu
não pude participar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
eu a presidi no lugar de V. Exª.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito obrigada, Presidente!
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E eu não pude participar dessa sessão especial
porque eu estava presidindo a Comissão Especial
que aprovou ontem a reforma do Código de Processo
Penal, que teve como Relator o Senador Casagrande.
Então, eu não pude estar nessa sessão por esse motivo, mas, hoje, vou falar um pouco sobre a questão dos
palestinos, saudá-los, brevemente, mas vou saudá-los,
por todo respeito, o grande respeito que tenho pela
comunidade palestina do planeta, especialmente aqui
do Brasil, que vive aqui no Brasil.
Quero registrar toda a minha solidariedade a esse
povo que, heroicamente, tem lutado pelo respeito à sua
existência, nessa situação insólita.
Em 29 de novembro de 1947, em Assembleia
Geral da ONU, foi aprovada a Resolução nº 181, que
decidiu pela partilha do território da Palestina, estabelecendo um Estado judeu e um árabe, sem que se
consultassem os habitantes locais. O Estado de Israel, que é o Estado judeu, foi implementado em 15 de
maio de 1948, e o Estado da Palestina, que seria o
Estado árabe, não foi assegurado, culminando num
episódio terrível em que foram expulsos mais de 700
mil palestinos de suas casas, e centenas de vilas foram destruídas.
O resultado é a ocupação mais longa do período
contemporâneo, que tem sido aprofundada ao arrepio
das leis e convenções internacionais, uma das maiores
injustiças de que se tem notícia.
Nestes 63 anos de luta pela consolidação do
Estado Palestino, observamos estarrecidos constante desrespeito aos direitos humanos básicos, como a
autodeterminação, a saúde, a educação, a transitar livremente, enﬁm, um muro em construção, desde 2002,
que corta a Cisjordânia ao meio, projetado para ter 720
quilômetros de extensão e nove metros de altura, e centenas de checkpoints e assentamentos sionistas, além
de estradas proibidas a palestinos, o que demonstra
grande preconceito contra esse povo.
Em Gaza, o lugar mais densamente povoado do
mundo, com 1,5 milhão de pessoas que se espremem
literalmente em cerca de 360 km², um bloqueio tem feito
com que a população seja assolada pela fome e pela
miséria. O povo palestino está ilhado; hoje é impossível, por exemplo, ir da Cisjordânia a Gaza.
Porém, ontem, senhoras e senhores, dia 30 de
novembro, boas novas vieram do Presidente Barack
Obama numa manifestação de apoio no seu “compromisso pela paz”, pedindo o ﬁm do crescimento dos
assentamentos israelenses em território ocupado, o
que alegrou e animou a luta dos palestinos. Segundo
o Presidente americano, como estipulam os acordos
ﬁrmados em 2003, conhecidos como Mapa da Estrada,
“Israel precisa parar a construção de assentamentos,

DEZEMBRO 2010
54716

Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para garantir que haja um Estado Palestino viável”. O
líder americano também pressionou os Palestinos a
melhorar suas forças de segurança e reduzirem citações anti-Israel em escolas e mesquitas.
A direção palestina demonstrou imensa satisfação, expressando em notas que “palestinos e americanos compartilham um mesmo interesse e uma
mesma visão”.
Erekat, o chefe negociador palestino, considera
imprescindível para a conquista desse objetivo que
Israel freie a ampliação das colônias em território ocupado, cujo crescimento “mina a viabilidade da solução
de dois Estados” para, assim, resolver o conﬂito.
Parabéns aos palestinos. Como dizemos aqui no
Brasil: palestinos, sabemos que a luta continua e que
seus direitos precisam, enﬁm, ser assegurados.
Concedo o aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querida Senadora Serys Slhessarenko, que bom que pôde
V. Exª hoje aqui expressar o seu sentimento sobre o
Dia Nacional de Solidariedade ao Povo Palestino. E
V. Exª, ontem, pôde aqui veriﬁcar a presença de mais
de dez embaixadores dos países árabes solidários ao
povo palestino, que também estão de acordo com o
pronunciamento de V. Exª, querendo que possa haver
o melhor entendimento possível no sentido de que
tanto Israel quanto Palestina possam conviver em paz,
ambos com a plena soberania, ambos com a liberdade, o respeito mútuo. Que possam até mesmo ver o
exemplo brasileiro, onde por todas as cidades – Cuiabá, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Teresina –, por
todas as cidades brasileiras, se percebe o convívio
de construção, de amizade, de colaboração, de intercâmbio entre povos árabes, judeus, palestinos, israelenses, que podem perfeitamente se dar bem. Que
possa essa energia – que o próprio Presidente Lula e
o Ministro Celso Amorim têm colocado – ajudar a paz
no Oriente Médio. É nesse sentido, portanto, que quero
cumprimentar também V. Exª pela solidariedade que
expressa, para que possa o povo palestino o quanto
antes ter um Estado que signiﬁque o reconhecimento do país, da nação palestina, assim como há hoje o
reconhecimento por parte dos povos de Israel. A partir
do ato que aqui houve ontem, o Embaixador da Autoridade Palestina me fez um convite. Quem sabe eu
possa assistir à missa de Natal em Belém, no próximo dia 24 para o 25, na noite de Natal. Eu quero dizer
a V. Exª que aceitei o honroso convite para estar ali
em Belém, neste dia, eu que já visitei Israel por duas
vezes; uma vez, inclusive, num convite formulado a
partir do empenho do Rabino Henry Sobel, que, na
ocasião, organizou que eu visitasse o Shimon Peres,
a viúva de Yitzhak Rabin, e também o Presidente da
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Autoridade Palestina na época, que era Yasser Arafat.
Na outra ocasião, também fui em especial para dialogar com autoridades da Palestina sobre os programas
de transferência de renda, a própria questão da renda
básica de cidadania. E, desta vez, aceitei o convite
para ir à Palestina para, ali, pela primeira vez, assistir
a uma missa de Natal onde Jesus nasceu. Sinto-me
muito honrado, mas quis dar esta notícia graças ao
pronunciamento de V. Exª.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT)
– Obrigada, Senador Suplicy. Solicito que esse aparte
seja incorporado ao meu discurso, porque o que V. Exª
disse eu gostaria que fosse, realmente, acrescentado
ao meu discurso. Realmente, o povo palestino pode,
precisa e merece viver em paz. Os povos palestinos
e israelenses podem, precisam e merecem viver em
paz. E a contribuição que outros países podem dar
tem de ser oferecida para que isso se concretize de
uma vez por todas.
Eu queria falar, ainda hoje, Sr. Presidente, sobre
um outro tema. Hoje, 1º de dezembro, é um dia de
menos comemoração e mais conscientização para
a prevenção, porque é o Dia Mundial de Combate
à Aids. Precisamos combater o vírus da Aids e o do
preconceito, que, aliás, é um vírus perigoso. Parece
brincadeira, mas ele faz muito mal também. Devemos,
neste período, reforçar a necessidade de prevenção,
principalmente pelas mulheres, hoje as maiores vítimas
do vírus. Se há alguns anos o número de mulheres infectadas era muito baixo, hoje a situação não é mais
assim. O vírus está se propagando entre as mulheres
tanto quanto entre os homens, e já há previsões de
que o número de mulheres infectadas será maior que
o de homens.
Por isso que não existe mais grupo de risco, todos correm o risco de contrair o vírus se o cuidado e a
prevenção não estiverem presentes. A prevenção é a
melhor forma de combate a disseminação do vírus.
Quero cobrar aqui mais atenção do Ministério
da Saúde para a prevenção entre as mulheres e a
necessidade de se popularizarem os testes de HIV.
Precisamos de campanhas especíﬁcas para alertar
as mulheres para essa nova realidade da Aids. Faço
aqui um apelo ao Ministério da Saúde no sentido de
que faça campanhas direcionadas às mulheres, buscando a quebra do preconceito relacionado ao uso da
camisinha e criando a cultura da prevenção também
entre as mulheres.
Em julho deste ano, em Viena, a ONU, senhores,
através da Unaids, discutiu as ações que estão sendo
desenvolvidas em todo o mundo para combater o avanço da doença. Algo que ﬁcou bastante evidente foi o
descontentamento dos especialistas com os governos,
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que pontuaram a falta de vontade política e o preconceito como os dois principais obstáculos na luta contra
a Aids, uma doença que mata cinco mil pessoas por
dia no mundo. Repito: cinco mil pessoas por dia!
O encontro chamou a atenção sobre a necessidade de se redobrarem os esforços contra a epidemia
e que o respeito aos direitos humanos seja uma prioridade absoluta.
No encontro, os países ricos foram questionados
sobre o descumprimento das promessas de conseguir
para 2010 o acesso universal aos tratamentos contra
a Aids e aos programas de prevenção.
Nos últimos anos, senhoras e senhores, os recursos contra a Aids passaram para US$16 bilhões, o
que permitiu multiplicar por dez o número de pessoas
em tratamento. Entretanto, o número de infectados
também não para de crescer e os dados da tragédia
são ainda muito graves: são sete mil infecções a cada
dia e 400 mil bebês que nascem infectados ao ano só
no continente africano.
O sucesso das políticas de combate e controle da
Aids no Brasil – no Brasil! – é hoje internacionalmente
reconhecido. A Unaids, em seus relatórios, cita o Brasil como um dos casos bem sucedidos na prevenção
e atenção à Aids.
As razões para os resultados favoráveis no controle da Aids no Brasil podem ser encontradas na política
desenvolvida pelo Ministério da Saúde, por meio da
Coordenação Nacional de DST/Aids. Entre as principais
características dessa política estão a ênfase conjunta
na prevenção e na atenção à doença, e o envolvimento
de uma ampla gama de setores governamentais e não
governamentais. A parceria com distintos segmentos
da sociedade civil – igrejas, comunidade cientíﬁca,
organizações não governamentais, etc – tem sido a
tônica das atividades de controle da Aids.
A ação integrada dos vários níveis do Governo
e de várias organizações médicas e não médicas, associada à distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais, contribuiu de maneira signiﬁcativa para o
reconhecimento internacional do Programa Brasileiro.
No Brasil, cerca de 150 mil pacientes recebem terapia
antirretroviral no sistema público de saúde. Os resultados dessas estratégias foram notáveis. Desde 1996,
as taxas de mortalidade e a internação de pacientes
de HIV positivo estão caindo sensivelmente.
Um estudo do Banco Mundial, no início da década
de 90, estimou que, no ﬁnal da década, o Brasil registraria algo em torno de um milhão de casos de Aids. Hoje
registramos pouco mais de meio milhão de casos. Ou
seja, conseguimos realmente frear essa situação pela
metade daquilo que era previsto. Os resultados obtidos
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até agora pelo Brasil permitem concluir que esse é um
modelo a ser seguido por outros países.
Podemos dizer que, como política pública, o combate à Aids no Brasil tem avançado. Porém ainda acredito que, aliado ao tratamento tradicional, alopático,
devemos combater também o preconceito. Os portadores do HIV sofrem com o estigma social, que diﬁculta
a integração normal à sociedade. Esse talvez seja o
maior problema da doença. Como eu disse, felizmente,
hoje temos tratamentos que permitem ao portador do
HIV levar uma vida completamente normal.
Para combater a irracionalidade do preconceito e
a ignorância dos preconceituosos, apresentamos um
projeto de lei, o PLS nº 51/2003, já aprovado no Senado
e que se encontra na Câmara como PL nº 6124/2005,
já aprovado em todas as comissões e pronto para a
votação em plenário, que punirá aquele que discriminar os doentes de Aids ou portadores de HIV. Essa é
uma daquelas leis chamadas pedagógicas, cujo objetivo, de forma bem didática, é forçar o preconceituoso
a respeitar seu semelhante, e sentir que a convivência
com um ou uma HIV positivo não representa risco de
contaminação.
Pessoas com HIV não precisam ser afastadas
do convívio social. Pelo contrário, precisam ser mais
e mais integradas, porque um dos principais problemas da doença é a fragilização do indivíduo, que, sem
apoio, pode vir a ter o seu estado de saúde agravado
por conta de depressão, por exemplo.
Por isso, quero aqui fazer um apelo ao Presidente
da Câmara dos Deputados, nosso futuro Vice-Presidente da República, para que, neste dia 1º, some-se
ao Dia de Combate à Aids e inclua na pauta o projeto
e tente votá-lo.
Sr. Presidente, nessa visão de lutar pela conscientização no combate à Aids, quero parabenizar o
talentoso estilista carioca Carlos Tufvesson, que criou
há nove anos a campanha “A Moda na Luta contra o
HIV”, que tem a intenção de dar visibilidade à campanha de prevenção a Aids e DSTs.
Este ano, o alerta é para a reaﬁrmação de que
não existe grupo de risco, mas sim comportamento de
risco, incluídas todas as pessoas sexualmente ativas.
Outra importante reﬂexão é o aumento de contágio entre
os jovens (que ingressam mais cedo na vida sexual) e
integrantes da 3ª idade – cada vez mais sexualmente
ativos em função do aumento da expectativa de vida.
A Aids não tem cura, mas a prevenção é a forma
mais eﬁcaz de segurar o avanço da doença.
Este ano, não serão vendidas camisetas e ecobags como nos anos anteriores; nesta edição, o produto
disponível nas lojas é uma necessaire criada especialmente para a campanha. O dinheiro arrecadado será
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doado integralmente à Sociedade Viva Cazuza, com
o intuito de ajudar essa importante entidade, fundada
por Lucinha Araújo, a não encerrar seus trabalhos com
crianças e adultos soropositivos.
E para ﬁnalizar esta grande campanha, a imagem do Cristo Redentor será iluminada de vermelho
esta noite, em solidariedade a todos os soropositivos
do mundo. É uma bela homenagem da Arquidiocese
do Rio, iluminar o símbolo maior da cidade, uma das 7
maravilhas modernas, em memória daqueles que sucumbiram à doença e para dar conforto àqueles que
vivem com o vírus.
Parabéns, meu amigo Carlos Tufvesson, pela bela
campanha e por seu empenho! Esse desfecho coroa
todo o seu esforço.
Aproveito este momento para fazer o registro de
uma notícia que alegrou a todos nós, que militamos
pelos direitos humanos e, mais especiﬁcamente, na
luta contra HIV/Aids: a declaração do Papa Bento 16
sobre o uso da camisinha como aceitável “em certas
situações”. A aﬁrmação, publicada em um livro, marca
uma posição mais branda do Vaticano, em relação ao
uso de preservativos e auxilia em muito o combate à
Aids. Segundo o Papa, o uso de proteção seria um ato
de responsabilidade moral.
A declaração reconhece que um comportamento
sexual responsável e o uso de preservativos têm um
papel importante na prevenção do HIV, facilitando que
as ações de conscientização surtam mais efeito.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero deixar hoje,
no primeiro dia de dezembro, o dia de conscientização, prevenção e combate à Aids, meu apelo para as
pessoas: busquem se proteger, utilizem preservativo,
porque a melhor arma contra a Aids ainda é o uso de
preservativos.
E aquelas pessoas que possuem o vírus HIV, que
não desistam de ter uma vida normal e não aceitem o
preconceito, lutem contra qualquer forma de discriminação. O lugar de todos é na sociedade. Quero lembrar a
todos que o HIV não é transmitido pela convivência.
Não aceitemos a discriminação contra as pessoas
portadoras do vírus! Deﬁnitivamente, o pior da doença
é a discriminação.
Fiz essa fala, hoje, senhoras e senhores, porque
eu disse no início que, hoje, não é um dia de discriminação, que o dia 1º de dezembro tem que ser um dia
de conscientização para a prevenção, porque é o dia
de combate à Aids.
Portanto, para combater o vírus da Aids, temos
que combater não só o vírus da Aids, como eu já disse aqui, mas também o que podemos chamar vírus
do preconceito.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora deveria ser um Líder. Está inscrito Inácio Arruda.
(Pausa.) Não está.
Então, nós passamos à lista dos oradores inscritos: Eduardo Suplicy, do PT do Estado de São Paulo,
a quem concedo a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje quero
saudar o entendimento feliz que está acontecendo
entre José Celso Martinez Corrêa, Diretor do Teatro
Oﬁcina, e Silvio Santos, o responsável pelo Sistema
Brasileiro de Televisão.
Mas, antes de entrar neste assunto, quero aqui
agradecer ao Senador Pedro Simon pelo convite que
nos fez ontem. Eu tive a felicidade de aceitá-lo, e fui
assistir ao ﬁlme “Em teu nome”, do diretor Paulo Nascimento, que conta a história tão bonita, tão difícil, tão
sofrida de Bona Garcia, um jovem que, nos anos 60,
70, resolveu se indignar com o regime que, infelizmente, acabou sendo adotado no Brasil, um regime
de exceção que se transformou numa ditadura militar
com características das mais graves, como quando
se resolveu perseguir jovens, prendê-los, sem o devido respeito pelos ditames da justiça, e houve abusos
dos mais graves, desrespeito aos direitos humanos,
torturas.
Esse jovem, que foi um dos 70 prisioneiros trocados quando houve o sequestro do Embaixador norteamericano, em 1970, seguiu para o Chile, ﬁcou ali exilado, até que veio o golpe contra o Presidente Salvador
Allende. Precisou, então, escapulir de lá, onde estava
já com a sua esposa – no Chile mesmo casou e teve
dois ﬁlhos. Dali conseguiu escapulir para a Argentina
e depois para a Argélia. Na Argélia, conviveu com o
ex-Governador Miguel Arraes, que lhe deu um apoio
muito signiﬁcativo, que permitiu que ele, então, fosse à
França, já então com dois ou três ﬁlhos, Senador Pedro
Simon – acabaram sendo três, pois ali teve mais um
–, e ali estudou Economia e depois Direito.
Em 1979, conforme ressaltou ontem o Senador
Pedro Simon em seu belo pronunciamento, “nas asas
da anistia”, ele chegou a Porto Alegre e foi recebido de
forma comovente por seus familiares e amigos.
Lá, ele prosseguiu seus estudos de Direito e
tornou-se uma pessoa de tamanho valor para a sociedade e um homem que passou a avaliar e valorizar de
tal maneira a democracia que ele, então, passou a ter
sentimentos e objetivos semelhantes aos daquele que
foi eleito Governador do Rio Grande do Sul. Senador
Mão Santa, V. Exª já pode imaginar quem o seja: exatamente o Senador Pedro Simon, que então o convidou
para ser o seu Secretário de Justiça. E não apenas foi
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um excelente Secretário de Justiça – e por isso é um
amigo próximo do Senador Pedro Simon –, mas, notem
bem, aquele rapaz que teve toda essa vida como um
jovem que sofreu tantas atribulações... O ﬁlme Em teu
Nome mostra a realidade do que foi o seu sofrimento, quando ele, preso, foi torturado, vilipendiado, bem
como os seus companheiros, inclusive as moças que
estavam naquele grupo, que acabaram sendo objeto
de abusos sexuais por parte daqueles que eram os
responsáveis pela sua prisão. Eis que esse homem,
então, se torna um juiz militar. Talvez seja um dos poucos casos nesse sentido.
Quero aproveitar a oportunidade para dizer o
quão belo foi o trabalho de Leonardo Machado, o ator
que faz o papel de Bona Garcia; de Fernanda Mouro,
que faz o papel da Célia, linda menina; Nelson Diniz,
Cesar Troncoso, Silvia Buarque, Júlia Feldens, Marcos
Vereza, Sirmar Antunes, Gilberto Perin. O ﬁlme contou
com a participação especial de Marcos Paulo, Eduardo
Barril, Vitor Ramil.
Enﬁm, o que quero recomendar é que todos os
que estejam nos assistindo, os Senadores, os servidores do Senado, o povo brasileiro, vão assistir esse
ﬁlme onde estiver passando: Em teu Nome.
Obrigado, Senador Pedro Simon, por haver me
proporcionado a felicidade de me emocionar com o
ﬁlme Em teu Nome.
Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sou eu que
agradeço a manifestação de V. Exª, trazendo para o
Plenário do Senado suas impressões sobre o ﬁlme.
Quero agradecer profundamente a V. Exª. Depois que
nós saímos do debate que houve após o ﬁlme, fomos
jantar com um grupo e V. Exª foi o centro dos debates.
Eles ﬁcaram entusiasmados com a presença de V. Exª
e com o fato de V. Exª ter assistido a todo o ﬁlme e,
depois, ter participado mais uma hora e tanto dos debates que se seguiram. Aí, ﬁzemos questão de analisar e eu disse: “Este é o Senador Suplicy. Ele está em
todas, em todas as questões referentes à liberdade, à
democracia, aos direitos sociais, à soberania, à renda
mínima, claro. Ele está presente, debatendo, discutindo e não importa...” Ali, era uma reunião em que havia
poucos paulistas. Não importa qual o lugar, o local, a
nacionalidade, todos ﬁcaram muito impressionados
com V. Exª. Realmente, esse é o estilo de V. Exª. O que
é importante em nível social, em nível de nosso País,
de nossa sociedade... Eu o conheço há tanto tempo,
e V. Exª é cada vez mais... Não se cansou, nunca se
cansa. Está hoje aqui; amanhã, na África; depois de
amanhã, na Índia, sempre com os mesmos interesses.
Eu acho que V. Exª tem razão, esse é um ﬁlme realmente muito importante. Em primeiro lugar, é um ﬁlme
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singelo, um ﬁlme feito praticamente sem dinheiro, um
ﬁlme feito sem grandes patrocinadores, mas um ﬁlme
que mostra a impressão e a competência de como
no Brasil é o Governo dar um pouco mais de força, o
Ministério da Cultura, e poderemos ter uma indústria
cinematográﬁca de primeiríssima grandeza. Porque
ali, com aquela meia dúzia de ingredientes que eles
tiveram, ﬁzeram um ﬁlme que ganhou no Festival de
Gramado quatro primeiros prêmios, competindo com
os melhores ﬁlmes do Brasil e de fora. O importante
é a análise, querido Senador – e V. Exª salientou muito bem ontem –, mostrando que muita gente não se
lembra mais daquilo. Meu ﬁlho de 16 anos estava lá,
o Pedrinho. Ele olhava aquilo, olhou o ﬁlme meio de
olhos arregalados. Claro que ele conhece, porque é
meu ﬁlho, a gente vê, discute e debate. Eu estou sempre com ﬁlmes que abordam essa questão. Mas os
amigos que estavam com ele, seis amigos do Colégio
Marista, a rigor, nunca tinham ouvido falar daquilo. Ouviram, mas... Assistiram àquele ﬁlme e depois é que
fui explicar para eles. Hoje de manhã, no almoço lá em
casa, é que expliquei para eles: “Não, aquele baixinho
é o que estava ali, foi ele que...” Os caras arregalaram
os olhos. “Mas foi?” “Foi aquele ali. Aquilo aconteceu
em Porto Alegre. Aquilo aconteceu assim. Aquela é a
ditadura de que a gente fala. Quando a gente fala que
houve a anistia, as Diretas Já, tudo aquilo aconteceu
no Brasil.” Isso é importante analisar. Não no sentido...
V. Exª foi um dos que disseram muito bem: nenhum de
nós quer nem vindita, nem ódio, nem coisa assim, mas
nós temos que conhecer as nossas origens, a nossa
questão. Foi interessante salientar ontem, Senador,
que V. Exª e eu estávamos ali representando quem ﬁcou no Brasil, resistindo na parte da luta institucional
democrática, dentro do nosso velho MDB, querendo
restabelecer a democracia. E lá estavam eles que foram
para a luta armada. É interessante o entendimento e
o diálogo que nós tivemos nesse sentido e o respeito
recíproco. V. Exª e eu recebemos com muito carinho
aquela manifestação, aquilo que aconteceu, aquilo que
eles ﬁzeram, aquela luta fantástica que eles ﬁzeram
ao longo do tempo, aquela resistência, aquele desejo,
aquela ânsia de mudar. Era luta armada, mas queriam
mudar. E a nossa era em um terreno diferente. Não que
faltasse a V. Exª ou a mim a coragem de poder fazer
aquilo que eles estavam fazendo; apenas a gente, num
estágio diferente, achava que aquilo era muito difícil,
para não dizer impossível, chegar aonde se chegou.
Então, reparem que naquela época, naquele momento,
o debate era muito duro. Eu me lembro que quando
eles estavam fazendo aquela caminhada, aquela resistência, nós, que defendíamos, que lutávamos para
tirar aquela gente da cadeia, para evitar tanta tortura
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e violência, muitas vezes éramos agredidos inclusive,
porque estávamos coonestando o regime, estávamos
deixando que aquelas coisas acontecessem; e nós, com
aquele debate de MDB de mentirinha, nunca conseguiríamos nada. No entanto, eu acho que os dois lados
foram válidos – essa pergunta foi feita ontem no debate. Eu acho que a luta deles, é claro, foi válida, porque
mostrou o outro lado, o povo sentiu aquilo. E a nossa
luta também foi válida. Eu acho que foi a soma dos
dois. Não há que se perguntar o que teria acontecido
se eles não tivessem feito a tentativa de luta armada,
ou o que teria acontecido se nós não tivéssemos feito
a luta institucional que trouxe a democracia. Eu acho
que os dois se ajudaram. O interessante nesse debate
é exatamente isto: ver como o rapaz passou pelo que
passou, a tortura por que ele passou, praticamente nasceu de novo, não sei como é que ele resistiu. Resistiu!
Foi para o Chile, onde estava restabelecendo a vida
dele. De repente, derrubam o Governo Allende e ele
novamente entra... Aí tem que ir para a Argélia, onde o
Arraes estava e o ajudou; da Argélia foi à França, depois
voltou e estabeleceu a vida dele. Hoje é um cidadão
de primeira grandeza, um magistrado aposentado, foi
diretor de banco e hoje é uma pessoa extraordinária.
Ele e aquela moça do ﬁlme, que é a esposa dele. Ele
casou com ela e vive com ela há quase 40 anos, com
a mesma esposa, com os ﬁlhos, e foi um daqueles
que, graças a Deus, passou, sofreu. E repare quando
ele dizia: “Eu não tenho mágoa,...”
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É verdade.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – “...não tenho
ódio, não tenho ressentimento. Se passar pela rua e
encontrar um torturador que tenha me torturado não
vou atravessar a rua, mas também não vou negar um
cumprimento, não vou olhar...”. A beleza de ver uma
coisa dessas! A gente se pergunta: “O que eu faria se,
de repente, eu, torturado, sofrendo horrores, encontro o
torturador na frente?”. Foi realmente um momento muito
bonito. Eu agradeço ao Senado pela recepção que fez,
agradeço aos Senadores, mas de modo especial a V.
Exª, pela presença e agora por esta manifestação que
é muito do caráter e do estilo de V. Exª. Por isso sou
cada vez mais fã de V. Exª. Claro que desta vez estou
feliz porque é algo do Rio Grande do Sul, mas esse é
o estilo de V. Exª, pode ser no Rio Grande, pode ser
em Manaus, pode ser na África. Se o fato está dentro
das características que determinam o seu mandato,
a sua maneira de agir, em defesa do bem comum, V.
Exª está presente na tribuna. Então, um carinho muito
amistoso que lhe dou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Meus cumprimentos, Senador Pedro Simon. Muito
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obrigado por suas palavras. É importante que todos
nós brasileiros vejamos esse ﬁlme, para que possamos
ter noção clara dos fatos de nossa história.
Quero aqui, Sr. Presidente, ler, então, a carta
“Ió! SÍLVIO SANTOS, Ió! POVO DO BIXIGA de SAMPÃ E DO BRASIL”, de José Celso Martinez Corrêa a
Sílvio Santos:
Lutamos 30 anos por estes dias, contracenando
com nosso PÚBLICO e com você SÍLVIO SANTOS, a
Musa de nosso crescimento Social e Estético, jogando
sempre no papel de nosso Antagonista com a mesma
elegância, virtude, com que hoje assume pessoalmente todas as dívidas de seu banco, dispondo de todas
as suas empresas, apoiado delicada e publicamente
pelas suas Quatro Míticas Filhas e Esposa.
Queremos realizar estas DIONIZÍACAS em SAMPÃ, dedicando-a a você PÚBLICO de SAMPÃ, especialmente a você, do BAIRRO DO BIXIGA e a você SÍLVIO
SANTOS, como nosso CORÉGA. Assim chamavam
os gregos, os que recebiam a honraria de Patrocinar
os COROS DA TRAGÉDIA GREGA. O Cidadão era
escolhido entre os mais ilustres e ricos das cidades.
Desejamos não seu dinheiro, SÍLVIO SANTOS, mas
que coroemos juntos o ﬁnal destes 30 anos de Guerra,
dando início à uma Paz duradoura, fazendo acontecer
numa ESTRUTURA DE TEATRO DE ESTÁDIO PROVISÓRIA, construída no EX-ESTACIONAMENTO DO
BAÚ DA FELICIDADE por 3 semanas, as DIONIZÍACAS de SAMPÃ.
O entorno do Oﬁcina, não poderá ter outro destino
de compra ou venda, por seu TOMBAMENTO FEDERAL. No espólio de seu GRUPO, este lugar terá este
destino, mas isso virá num processo mais complexo,
que pressupõe o tempo das negociações jurídicas, burocráticas, e de construção deste Complexo Cultural.
Queremos é aproveitar agora esta oportunidade
histórica, de ter a RUA CANUDOS OFICINA ABERTA
e o seu Espaço emprestado para darmos uma Mostra
Concreta da grandiosidade do Projeto que ambicionamos para este CHACRA DE SAMPÃ, O BIXIGA.
O PÚBLICO entraria para esta MAQUETE DE
ESTÁDIO DE TEATO para 2.000 pessoas, pela RUA
OFICINA CANUDOS – projetada há 30 anos por um
dos maiores “arquitetos” do século XX, Lina Bo Bardi
– a própria PISTA DO TEATO OFICINA.
O Inicio do 1º Rito Espetáculo: TANIKO, um Nô
Japonês, que recriamos como NÔ BOSSA NOVA
TRANS-ZEN-IKO homenageando os 102 anos da
Imigração Japonesa para o Brasil, nossa primeira peça
para crianças de todas as idades, é a ABERTURA DO
BECO SEM SAÍDA no ﬁnal da PISTA-RUA DO TEATO
OFICINA. O arquiteto Edson Elito, que concluiu a 1ª
Parte da obra de Lina Bardi, prepara-se para fazer a
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engenharia desta abertura com o carinho e a delicadeza Zen do Rito Espetáculo que a inaugura.
SÍLVIO SANTOS, você e sua FAMÍLIA, o POVO
do BIXIGA, e de SAMPÃ, são os CONVIDADOS ESPECIAIS dos ARTISTAS DE TODAS AS MÍDIAS E PROCEDÊNCIAS que participarem deste RITO e especialmente dos ARTISTAS do OFICINA UZYNA UZONA, a
inaugurarem esta RUA e O ESTÁDIO PROVISÓRIO,
que depois de três semanas, será desmontado.
Este acontecimento se iniciará com uma SEMANA DE OFICINAS UZYNAS UZONAS MULTIMÍDIAS,
e ocuparia o EX-ESTACIONAMENTO DO BAÚ por 3
semanas, para a construção das estruturas provisórias,
ensaios das 4 peças e apresentação das mesmas.
Tudo deve acontecer entre a última semana deste
mês de Novembro até as semanas que terminam no
dia 13 de Dezembro.
Hoje o quarteirão do TEATO OFICINA está cercado pelas demolições, até a Padaria da esquina, a
JAVA, entrou em obras.
A Paisagem não é nada bela.
Que grande Alegria despertaria no BIXIGA, na
Cidade de SAMPÃ, no BRASIL e no MUNDO este ﬁm
de ano com esta EPIFANIA, acontecida no glorioso
ﬁnal do Governo Internacionalista de Lula e do início
do Governo da Primeira Presidente Brasileira eleita
democraticamente, Dilma Rousseff, em que uma Crise num Grupo Financeiro determina uma Saída, numa
área de entendimento de todos os Contrários: a ARTE,
A CULTURA.
A DEMOCRACIA não é uma palavra vã nesta
área em que a LIBERDADE CRIADORA está além dos
Partidos, das Religiões, das Ideologias, e onde o que
era antes CONTRÁRIO, PODE VIRAR SACRÁRIO.
As apresentações de ‘TANIKO’, ‘ESTRELA BRAZYLEIRA A VAGAR CACILDA!!’ [relembrando Cacilda
Becker] ‘BACANTES’ e ‘O BANQUETE’, patrocinadas
pelo MINC, de GRAÇA em estruturas de TEATRO DE
ESTÁDIO, para MULTIDÕES, em 7 capitais do Brasil, assim como as Oﬁcinas Uzynas Uzonas que as
precedem, realizadas com artistas de cada cidade,
acontecerão também aqui em SAMPÃ. Estas serão
realizadas com certeza, no TERREIRO ELETRÔNICO DA RUA JACEGUAY 520, e as DIONIZÍACAS, é
nosso desejo, que aconteçam no TERRENO DO EXESTACIONAMENTO DO BAÚ DA FELICIDADE em
estruturas provisórias de TEATO DE ESTÁDIO como
foram as das 7 capitais percorridas. Será o Embrião
deste Complexo Cultural que tem no próprio nome o
desejo de associação com a entidade criada por sua
pessoa, o ANHANGABAÚ DA FELIZ CIDADE.
Estamos convidando Artistas de todas as Mídias,
q amam a Antropofagia, a vir conosco das 7 capitais
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onde já oﬁcinuzynamos e daqui de nossa cidade, para
juntos criarmos as DIONIZÍACAS em SAMPÃ, a 8ª
BRASILEIRA, em Oﬁcinas Uzynas Uzonas, um RITO
DE PASSAGEM transportador para um além das indecisões ﬁnais do Teatro Dramático, do de Câmera,
do dos Monólogos, para o SALTO PROFISSIONAL
mortal-imortal, ao TEATRO DE ESTÁDIO DA OPERA
DE CARNAVAL DA TRAGYCOMÉDIORGYA, Futebol
das Emoções da Metrópole, no ‘ANHANGABAÚ DA
FELIZ CIDADE’.
No TOMBAMENTO FEDERAL DO TEATO OFICINA, a parecerista que o apresentou, Jurema Machado,
membro do Conselho do IPHAN e COORDENADORA
DO SETOR CULTURAL DA UNESCO no Brasil, no
ﬁnal do seu documento oﬁcial, propõe que o MINISTRO DA CULTURA DO BRASIL [hoje o Ministro Juca
Ferreira, que tem dado tanto apoio ao Teatro Oﬁcina],
os SECRETÁRIOS DE CULTURA DO ESTADO E DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, unam esforços para comprar ou desapropriar o entorno do TEATRO OFICINA,
para a realização do projeto do TEATRO DE ESTÁDIO,
da UNIVERSIDADE ANTROPÓFOGA, e da OFICINA
DE FLORESTAS, do verdejar que se espalhará por
todo BIXIGA.
Estudamos nas 7 capitais com os ARTISTAS e
PÚBLICO de cada Cidade, esta Arte do Brasil de hoje,
o dos BRICS, países desequilibradores do Monopólio
Global de um só Império. A Arte do Teat(r)o, vinda do
momento mais forte desta Arte como ARTE PÚBLICA,
no Mundo: A Tragédia Grega. Exatamente o Teatro de
ÁGORA, que o morador da Rua Ricardo Batista do
BIXIGA, OSWALD DE ANDRADE, em 1943, no seu
Manifesto pelo Teatro de Estádio, no livro ‘PONTA DE
LANÇA’, no texto: ‘Do Teatro que é Bom’, anunciou
como o que mais em se plantando, daria na ‘Grécia
Carnavalesca do Brasil’.
A Prática deste Teat(r)o, tornada pública agora
nas Oﬁcinas Uzynas Uzonas de SAMPÃ, no BIXIGA, visam a RE-EXISTÊNCIA deste BAIRRO COMO
CENTRO-PERIFÉRICO DE ENCONTRO DE TODOS
OS GUETOS DESTA METRÓPOLE, COMO HOJE É
A LAPA NO RIO DE JANEIRO.
Este é o nosso DESEJO EXPOSTO PUBLICAMENTE NESTE DOCUMENTO.
É PEGAR OU LARGAR.
Se você, SILVIO SANTOS, não quiser realizar agora este SONHO de PAZ de 30 anos, ele não acaba. O
SONHO estará presente com toda a sua explosão cardíaca de entusiasmo, nos RITOS-ESPETÁCULOS que
então realizar-se-ão no próprio TEATRO OFICINA.
Mas a NOSSA LUTA de 30 anos criará um GRAN
FINALE, UMA VITÓRIA INICIADORA DE UMA OUTRA
ERA PARA O TEATRO E A CULTURA DO BRASIL.
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A Grandeza que atingiu a dimensão Trans-humana do SER BRASILEIRO NESTES TEMPOS, está
presente em Atos e Atitudes de humanos com a sua
força, com a do POVO BRASILEIRO, COM A DO NOSSO PRESIDENTE, COM A NOSSA DE PODEROSOS
HUMANOS DO OFICINA UZYNA UZONA, QUE INSPIRARÁ DILMA ROUSSEFF E A CONTINUIDADE NO
MINISTÉRIO DE QUEM PROPICIOU ESTE SALTO,
ESTE SONHO: O MINISTRO DA CULTURA JUCA
FERREIRA.
José Celso Martinez Corrêa.
Autor, Músico, Compositor, Cantor, Ator, diretor,
Palhaço do TEATRO OFICINA UZYNA UZONA.
SAMPÃ, 23 de Novembro de 2010 – 03:31.
AMOR LIBERDADE E PROGRESSO EM NOSSA BANDEIRA
OU COMO QUERIA DARCY RIBEIRO
SOMENTE AMOR
O RESTO VIRÁ POR SI”.
Presidente José Sarney, essa é a carta publicada
no jornal O Estado de S. Paulo, na última sexta-feira,
no Caderno de Cultura, que levou Sílvio Santos a conversar, pessoalmente, por telefone, com José Celso
Martinez Corrêa.
E quero dizer que eu próprio, em 2004, certo dia,
convidei Sílvio Santos para fazer uma visita ao Teatro
Oﬁcina e, pela primeira vez, então, ele foi ali, na Rua
Jaceguay.
Aqui está a foto do encontro dele com José Celso Martinez Corrêa, que aqui estava como Antonio
Conselheiro de “Os Sertões”, de Euclides da Cunha,
a fantástica peça que o Teatro Oﬁcina apresentou em
todo o Brasil, inclusive na terra de Antonio Conselheiro, assim como também em Canudos.
Por isso desejo cumprimentar, saudar Sílvio Santos por ter se disposto a dialogar com José Celso Martinez Corrêa, ter se sentido mexido, comovido e ter dito
a José Celso Martinez Corrêa: “Sim, nós vamos, eu
vou emprestar o estacionamento para que você possa
neste mês, nestes trinta dias agora utilizar o estacionamento que era do Baú da Felicidade”.
E está aqui a noticia publicada em a Folha de
ontem:
Sílvio Santos empresta terreno ao Teatro Oﬁcina.
O Grupo Sílvio Santos cedeu por trinta dias ao Teatro
Oﬁcina Uzynas Uzona, de José Celso Martinez Corrêa,
a utilização do terreno em que funciona um estacionamento da corporação, ao lado da sede da companhia,
na Bela Vista (região central de São Paulo).
De 17 a 20/12, o grupo realizará ali o Festival
Dionizíacas, com a apresentação de quatro peças de
seu repertório, sob uma tenda para 2.000 pessoas: O
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Rito do Mar, Estrela Brazyleira a vagar – Cacilda!!, As
Bacantes, e O Banquete.
Eu quero dizer que assisti a uma dessas peças
duas semanas atrás, lá na Praça Onze, no Rio de Janeiro, perante mais de duas mil pessoas.
Quero cumprimentar o Ministro da Cultura, Juca
Ferreira, que tem dado apoio necessário para que essas manifestações culturais do Teatro Oﬁcina possam
ser realizadas.
Assim, Sr. Presidente, quero saudar Sílvio Santos
pela decisão e pelo comportamento. Mesmo diante das
diﬁculdades ocorridas com o Banco PanAmericano, Sílvio Santos resolveu agora compartilhar uma solução
importante para São Paulo, para a cultura brasileira.
Quero também cumprimentar o Governador Alberto Goldman, o Secretário Andrea Matarazzo e o
prefeito, que é o Secretário de Cultura do Estado de
São Paulo, assim como o Prefeito Gilberto Kassab
pela boa vontade de seu Secretário de Cultura para
com a realização daquilo que poderá se tornar para o
Bixiga um marco histórico tão importante quanto tem
sido. Aqui relembro o extraordinário Adoniran Barbosa
que completaria 100 anos neste ano e que possamos
homenagear mais e mais pessoas do Bixiga como
Oswald de Andrade, Adoniran Barbosa e todos aqueles que trabalham no Teatro Oﬁcina e trabalharam ali
pessoas como os mais importantes dramaturgos da
História brasileira.
Meus parabéns a José Celso e a Sílvio Santos
por esse bom entendimento!
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Praia.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Jefferson Praia, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Valter Pereira. (Pausa.)
A Presidência convoca sessão extraordinária a
ser realizada no dia 7 de dezembro do corrente, às 19
horas, destinada a apreciar o Projeto de Lei do Senado
nº 156, que reformula o Código de Processo Penal.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 4 de agosto,
recebi uma das mais relevantes tarefas legislativas de
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toda esta Legislatura: o Presidente da Comissão Especial designada para examinar o PLS nº 166, Senador
Demóstenes Torres, designava-me relator da proposta
de Reforma do Código de Processo Civil. Trata-se de
uma iniciativa de grande visão de V. Exª, Presidente
Sarney, para adaptar a nossa legislação processual
aos novos tempos.
Por se tratar de uma produção eminentemente
técnica, a sua concepção originária requeria a orientação de especialistas.
E foi exatamente isso o que fez V. Exª; designou
uma comissão de juristas que espelhava distintas correntes do pensamento do Direito, cuja função foi alinhavar o anteprojeto que resultou no Projeto de Lei nº
166, da reforma do Código de Processo Civil.
Na Presidência, um notável magistrado, Luiz Fux;
na relatoria, a festejada professora Teresa Arruda Alvim
Wambier. Ele, Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
ela, titular da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Ambos profundos conhecedores do Direito instrumental brasileiro.
Craques do porte de Adroaldo Furtado Fabrício;
Humberto Theodoro Júnior; José Roberto Bedaque;
Benedito Cerezzo Pereira Filho; Bruno Dantas; Elpídio Donizetti Nunes; Jansen Fialho de Almeida; José
Miguel Garcia Medina; Marcus Vinícius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, completaram o
colegiado de especialistas designado pelo Presidente
desta Casa.
Foi com essa compleição acadêmica que surgiu
um projeto que, seguramente, vai mudar a dinâmica
do processo civil brasileiro.
Como acontece em todas as mudanças, não
faltaram os pregadores de sua desnecessidade. Aliás, foram muito poucos aqueles que entenderam que
não se fazia necessária essa mudança. No entanto,
na vida de quem precisa bater às portas da Justiça
para resolver seus conﬂitos, o apelo por mudanças é
inquestionável, é um apelo antigo e um apelo sentido.
Aﬁnal, só quem é acossado por alguma lesão a direito
e precisa de solução sabe o que signiﬁca a indeﬁnida
espera por uma decisão judicial. E muitas vezes, quando vem muito tardiamente, perde até a serventia.
É bem verdade que os processos precisam de
maturação. A Constituição Federal prescreve tempo
razoável para a solução das contendas. A razoabilidade signiﬁca a duração necessária para se garantir o
devido processo legal, sem comprometer o direito de
quem procura uma solução para o conﬂito. Acontece
que a lentidão tem sido um empecilho atávico para a
maioria que pede justiça e clama também por presteza. E isso não é segredo para ninguém.
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A maioria dos poucos, daqueles ínﬁmos críticos
da reforma, sustenta que os problemas não estariam
na legislação, seriam resultados de gestão ou de deﬁciências materiais. A par de existirem essas falhas e elas
também repercutirem no andamento das demandas,
os entraves da legislação são muito maiores.
Nas sabatinas da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a que são submetidos todos aqueles candidatos aos Tribunais Superiores, têm sido
recorrentes os debates sobre todos esses aspectos.
Lembro-me, Sr. Presidente, de uma exposição do
saudoso, do inesquecível, Ministro Menezes Direito,
grande especialista, grande processualista que deixou perplexo o Plenário da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Naquela ocasião, ele invocou uma hipotética
ação indenizatória. Nesse exame que ele fez, nesse
exame hipotético, colocou um começo e um ﬁm em
um incidente: o indeferimento de uma prova pericial.
Logo no começo do processo esse incidente apareceu
e foi invocado. Aí começou o drama. Começaram embargos. E aí foram alternando embargos com agravos,
com recurso especial, com recurso extraordinário. Ao
todo, quase vinte recursos para obter, tão somente,
o efeito suspensivo ao primeiro recurso, que era um
agravo de instrumento, que indeferiu aquela prova.
Veja, aproximadamente vinte recursos para discutir o
primeiro, que falava apenas de uma prova que tinha
sido indeferida.
Disso se conclui que há um histórico desvio de
foco na prática do Direito. Por força de nossa cultura
jurídica, o maior relevo que se dá, Senador Mozarildo, é o da forma, o da instrumentalização, o do modo
de alcançar a tutela do Estado, o socorro do Estado
naquele momento que se precisa demandar para solucionar um conﬂito. E o menos importante é o direito
do cidadão propriamente dito.
No caso da hipotética ação a que se referiu o
Ministro Menezes Direito, o que o autor suplicava era
uma indenização. Essa reparação era aquilo que nós
chamamos direito material, o direito que efetivamente lhe interessava. A discussão sobre os meios de
alcançá-lo, de alcançar essa tutela, não tinha o menor
interesse para o autor. O que ele queria mesmo era a
sua proteção, era a solução daquele conﬂito.
Mas era, Sr. Presidente, o direito das formas, o
direito processual que o prendia num doloroso emaranhado que não deixava o processo andar. Assim,
quanto menos armadilha o processo encontrar, mais
próximo do direito material ele estará.
O fato é que essas teias operam como freios que
interrompem intermitentemente o andamento das causas. De sorte que o crescente volume de processos,
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aliado a esses obstáculos, vem gerando uma situação
de verdadeira e de frequente perplexidade. Estamos
falando, Srs. Senadores, de algo próximo de 87 milhões de processos que estão tramitando em alguma
das diversas esferas ou algum do ramos do Direito.
Esse é o número que inclui ações novas e antigas
que foram contabilizadas pelo Conselho Nacional de
Justiça, CNJ, em 2009. É nesse contexto que fazemos
uma indagação: É preciso mudar ou pode permanecer
do jeito que está?
Com certeza é essa consciência que está prevalecendo na cabeça da maioria dos operadores do
Direito. E como esse projeto pretende enfrentar esse
desaﬁo? Primeiro, instituindo regras para reduzir a litigiosidade, valorizando a conciliação e a mediação;
depois, reduzindo a intermitência de recursos sobre
incidentes processuais; depois, suprimindo medidas
procrastinatórias ou uniﬁcando recursos que hoje se
espalham e são decididos um a um, interrompendo o
processo; também introduzindo mecanismo para decidir demandas iguais, com igualdade de tratamento
e de tempo também. Nesse sentido, foi proposto um
incidente, chamado Incidente de Resolução de Causas Repetitivas, que vai dar celeridade extraordinária
a essas demandas iguais.
Em que pese o nosso reconhecimento a todas
as virtudes do projeto, procuramos examiná-lo sem
paixão e dividir a tarefa com todos aqueles que aceitaram colaborar, estudando o seu texto e oferecendo
sugestões para aprimorá-lo.
Assim, o relatório e o voto, que proferi nesta
quarta-feira e que vai ser votado hoje pela Comissão
Especial, não resultaram tão somente de minhas convicções pessoais, mas da colaboração daqueles que
ouviram, discutiram e ajudaram a produzi-los.
A parte geral coube ao Senador Romeu Tuma,
que tive de suprir em razão do passamento do ilustre
Colega. O processo de conhecimento esteve a cargo
do Senador Marconi Perillo; os procedimentos especiais
ﬁcaram sob a responsabilidade do Senador Almeida
Lima; a execução e o cumprimento de sentença foram
atribuições do Senador Antonio Carlos Valadares; os
recursos, atribuídos ao Senador Acir Gurgacz. Já o
processo eletrônico coube ao ilustre Senador Antonio
Carlos Júnior, da Bahia.
O trabalho e o calendário aprovado pela Comissão buscaram garantir transparência e participação
de todos os interessados. Para tanto, articulamos com
a diretoria de comunicação a criação de uma página
especíﬁca no sítio do Senado, a ﬁm de receber críticas e sugestões.
Realizamos, também, dez audiências públicas.
Com efeito, Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Pau-
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lo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Campo
Grande e Goiânia foram palco de manifestações de
216 pesquisadores e operadores do Direito, tudo para
colher subsídios e aperfeiçoar o texto produzido pela
comissão de juristas.
Além disso, enviamos 209 ofícios às autoridades
pugnando por contribuições e críticas para aperfeiçoar
o texto do projeto. Foram endereçados a todos os Senadores, Ministros do STF, do STJ, do TST, ao Ministro da Justiça, aos Presidentes dos tribunais regionais
federais, dos tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, aos tribunais regionais do trabalho, ao
Advogado-Geral da União e a todos os procuradores
de Estado das capitais e do Distrito Federal.
Encaminhamos também ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a
todos os presidentes das seccionais dessa entidade;
ao Procurador-Geral da República, aos procuradoresgerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
ao Defensor Público-Geral da União e a todos os
defensores públicos-gerais dos Estados e do Distrito
Federal, às associações de magistrados, advogados
e procuradores.
Enﬁm, Sr. Presidente, nenhum segmento deixou
de ser conclamado a participar.
De toda essa mobilização, resultaram 217 emendas das Srªs e dos Srs. Senadores, 106 notas técnicas
encaminhadas por instituições e órgãos, 829 manifestações com propostas enviadas por pessoas – dos mais
titulados das nossas universidades até o mais modesto
operador do Direito. Além de tais contribuições, havia
58 projetos que estavam em andamento nesta Casa,
de iniciativa tanto do Senado quanto da Câmara, os
quais foram apensados e examinados.
Muitos deles foram aproveitados nos termos do
art. 374 do Regimento Interno.
Dos debates havidos, nada ﬁcou sem análise! E
várias mudanças foram introduzidas a partir de críticas
procedentes. Omissões importantes foram supridas, e
muitas delas com amparo nas sugestões recebidas,
que aprimoraram o projeto. E tudo isso foi possível
sem desﬁgurar sua concepção ideológica traçada no
projeto original.
Enﬁm, foram quase quatro meses de trabalho
diário, ininterrupto, de exames e discussões. Estou falando só dessa fase de apreciação, sem contabilizar a
primeira etapa, que foi conduzida pelos juristas.
Eis algumas mudanças que introduzimos na proposta e que haverão de fazer diferença no dia a dia dos
operadores do Direito e na vida das pessoas: instituímos a ordem cronológica como regra para a prolação
das decisões judiciais, sem prejuízo das exceções
previstas em lei; adaptamos a ação de dissolução de
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sociedade ao atual Código Civil, acabando com a sua
subordinação às normas do Código de Processo Civil
de 1939, Sr. Presidente; demos mobilidade à execução
de alimentos; estendemos às execuções alicerçadas
em títulos extrajudiciais as mesmas regras das execuções fundadas em títulos judiciais; removemos todas
as referências de separação judicial que ainda remanescem no Código vigente – com isso, adaptamos a
lei processual à modalidade exclusiva do divórcio, na
forma da Emenda à Constituição nº 66; introduzimos
signiﬁcativas mudanças nas regras do cumprimento
da sentença e nos honorários em causas em que a
Fazenda Pública é vencida.
Para o leigo que nos acompanha na TV Senado
ou na Rádio Senado, podem ser de difícil compreensão muitas das inovações que estamos anunciando.
No entanto, o que lhes posso garantir é que estamos
removendo uma inﬁnidade de obstáculos que prendem
o processo em várias fases do seu andamento. Com
certeza, depois de aprovado, esse novo código dará
as melhores condições para o Judiciário decidir, com
rapidez e segurança, sobre todos os processos cíveis
que forem submetidos a ele.
Não poderia deixar de fazer esse registro sem
agradecer a participação de todos, seja fazendo críticas, seja propondo soluções. Mas preciso fazer justiça a um seleto grupo de análise, de sistematização e
de discussão que constituímos para avaliar todo esse
material.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já
estou quase concluindo, Sr. Presidente.
Reﬁro-me a uma comissão técnica que me ajudou a elaborar o relatório e o voto, composta de talentosos especialistas de distintas gerações, que fazem
do estudo e da pesquisa do Direito Processual Civil
verdadeira rotina.
Começo a nominá-los pela ﬁgura emblemática do
jurista Athos Gusmão Carneiro, Ministro aposentado
do Superior Tribunal de Justiça. No alto dos seus 85
anos de idade, colocou-nos à disposição seu respeitável saber jurídico com a mesma motivação de um
advogado recém-formado; o Professor Cassio Scarpinella Bueno, mestre, doutor e livre docente da PUC de
São Paulo e autor de numerosas obras de Processo
Civil; o Desembargador Dorival Renato Pavan, emérito
estudioso do processo civil lá do Tribunal de Justiça
do meu Estado, Mato Grosso do Sul; e Luiz Henrique
Volpe Camargo, um jovem professor de Direito Processual que se notabilizou pela capacidade de conciliar
tendências e pela paciência de ouvir.
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Hoje, Sr. Presidente, sem dúvida alguma será um
dia histórico, porque hoje nós haveremos de aprovar
esse relatório e esse voto, que amanhã já estará à disposição da Mesa Diretora para submetê-lo à apreciação
do Plenário, onde poderá ser novamente examinado e
novamente emendado.
Com isso, estaremos cumprindo a novel missão
a que V. Exª acabou nos levando e que teve o aval
também do Líder do nosso Partido, do ilustre Senador
Renan Calheiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador José Nery. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Leomar Quintanilha.
(Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Alfredo Cotait.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de trazer aqui um assunto muito especial para o nosso País. Existem três grandes eventos internacionais que alavancam o desenvolvimento:
um deles é a Copa do Mundo, que será realizada no
Brasil em 2014; o outro são as Olimpíadas, que serão
realizadas no Rio de Janeiro em 2016. Mas há ainda
mais um: as Exposições Universais, e falta ao Brasil
sediar uma Exposição Universal.
São Paulo está querendo se candidatar, e o nosso
trabalho é para 2020. Em decorrência disso, a Prefeitura
da cidade de São Paulo anunciou a disposição de trabalhar pela candidatura da cidade a sede da Exposição
Universal de 2020. Firmou para isso um protocolo de
intenções com a Associação Brasileira da Indústria de
Base (Abdib), já que o apoio da iniciativa privada será
fundamental para uma iniciativa tão ambiciosa.
O próprio Governador do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, pronunciou-se a favor da candidatura de São
Paulo, uma cidade brasileira com grande vocação para
abrigar o terceiro maior dos eventos internacionais,
uma grandiosa mostra do conhecimento humano e dos
avanços cientíﬁcos e tecnológicos para os novos tempos. O Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes, também se manifestou totalmente favorável a
que a cidade de São Paulo sedie esse evento.
A Exposição Universal em São Paulo, em 2020,
completará, portanto, uma década crucial para a ascensão do Brasil ao clube das maiores potências. Conquistar o direito de sediar uma Exposição Universal,
por sinal, decerto muito acelerará esse processo.
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A candidatura a sede de uma Exposição Universal não pertence às cidades postulantes, mas sim
a seus Estados nacionais. A pretensão de São Paulo precisa, assim, do aval do Planalto para se tornar
realidade, que é o anseio de todo o povo paulistano,
paulista e brasileiro.
A moção, que já tem o apoio declarado do nosso
Itamaraty e de outros setores do Governo, como o Ministério do Turismo e o Ministério do Desenvolvimento,
encontra-se sobre a mesa do nosso Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, para que ele ratiﬁque a indicação
da cidade de São Paulo. Estamos aguardando essa
ratiﬁcação para começarmos a preparar a nossa candidatura. E precisamos que isso seja feito o mais rápido
possível, pois temos um calendário a cumprir.
O órgão que regulamenta e governa as exposições universais é o Bureau Internacional de Exposições (BIE), instituição supranacional sediada em Paris,
onde 150 países elegerão, por meio de seus representantes diplomáticos, provavelmente em meados de
2013, a cidade com o privilégio e a responsabilidade
de sediar a Exposição Universal de 2020. Até lá, uma
campanha vigorosa e árdua ocorrerá entre as diferentes candidaturas.
No último dia 23 de novembro, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais da cidade de São
Paulo, participou como observadora da 148ª Assembleia
Geral do Bureau Internacional de Exposições (BIE), na
companhia da delegada brasileira, a diplomata Bertha
Gadelha, de representantes da Abdid e de consultores
responsáveis pela candidatura vitoriosa da cidade de
Milão, que será a sede para a Expo de 2015. O nosso
objetivo era se familiarizar com o modus operandi do
órgão, conhecer seu funcionamento.
Quando a candidatura estiver oﬁcializada, uma
estratégia comum deverá congregar Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura da cidade de São
Paulo e, obviamente, a iniciativa privada em torno da
acirrada corrida para que essa escolha recaia sobre
nossa cidade. A condução será do Ministério das Relações Exteriores.
Na Assembleia, reuniam-se os representantes dos
países-membros, em torno das questões orgânicas do
Bureau, além daquelas ligadas ao evento recém-termi-
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nado em Xangai, bem como aos próximos, em Yeousu,
na Coréia, em 2012, e em Milão, em 2015.
Embora ainda oﬁcioso, o pleito de São Paulo já
inspira boa vontade palpável entre os participantes e
uma expectativa de conﬁrmação que, pouco a pouco,
começa a reverberar.
Na véspera, São Paulo se avistara em reunião
privada com o Secretário-Geral do Bureau, o espanhol
Vicente Loscertales, que se manifestou de forma entusiasta por uma possível candidatura latino-americana e
pela perspectiva da realização da primeira Exposição
Universal no Hemisfério Sul em toda a sua história.
Loscertales destacou que, após uma tentativa
frustrada do México, já há anos, é São Paulo a cidade
de fato que reúne reais condições de trazer o evento
para o continente. Ele lembrou ainda que caberá à embaixada do Brasil em Paris papel fundamental durante
toda a campanha.
O período para a apresentação oﬁcial de candidaturas se abre em 1º de janeiro de 2011. Quando a
primeira candidatura for depositada, as demais cidades
terão um máximo de seis meses para suas proposituras,
já com temas, datas e locais de exposição deﬁnidos.
Portanto, estamos muito atrasados!
Segundo o Secretário-Geral Loscertales, são
potenciais rivais de São Paulo as cidades de Ismir, na
Turquia, além de candidaturas vindas da Tailândia, dos
Emirados Árabes Unidos e do Catar.
Sempre simpático à aspiração de São Paulo,
Loscertales concordou em fazer uma primeira visita
a São Paulo em fevereiro do próximo ano, desde que
nossa candidatura seja oﬁcializada.
Portanto, este, o pleito e o pedido para que o Palácio do Planalto deﬁna rapidamente a indicação de
São Paulo, um anseio de toda uma cidade, de todo
um Estado e de todo um País, para trazer esse evento
muito importante para o nosso País.
Sr. Presidente, essas são as minhas considerações e as minhas informações, agradecendo a sua
generosidade, permitindo que eu usasse esta tribuna
para dar essa informação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 939, DE 2010
Com base no que preceitua o art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de
congratulações ao governador eleito Simão Jatene, por
seu excelente trabalho desenvolvido antes mesmo de
assumir o cargo, ao garantir projetos e investimentos
para o estado do Pará, a exemplo da implantação da
uma base da Força Nacional de Segurança Publica
no estado.
Justiﬁcação
É imperativo que façamos o registro de que o Pará
deve ganhar a primeira base na Amazônia da Força
Nacional de Segurança, que incluirá contingente das
polícias civil e militar do estado, da polícia federal e da
polícia rodoviária federal. A base está sendo negociada em Brasília pelo governador eleito do Pará, Simão
Jatene. Trata-se de um investimento superior a R$ 68
milhões, que integrará a Secretaria de Segurança estadual, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal,
a Polícia Rodoviária Federal e o Ibama. O investimento
da construção da base é da Força Nacional, com uma
contrapartida do governo paraense de 1% do valor
total. Além disso, caberá ao estado a manutenção. A
base aerofuvial será equipada por helicópteros, aviões,
lanchas e carros. Pela proposta, ainda está previsto na
base a implantação da escola de formação de pilotos
e de tripulantes da Força Nacional.
Importante ressaltar que essa base não vai operar
só na área de segurança, mas também na prestação
de determinados serviços, como de resgate, de saúde,
monitoramento da questão ambiental, entre outros. O
ideal são três bases dessas no Estado. A primeira será
em Belém, mas depois deverá ter uma em Santarém
e a outra em Marabá.
A busca por investimentos para o estado do Pará
não se restringe somente a segurança pública, mas
também a áreas de saúde, quando Jatene pediu esforço para a aprovação de emendas que destinem mais
recursos ao setor, sobretudo, no que se refere aos
procedimentos de média e alta complexidade. Isto se
justiﬁca pelo fato de o estado do Pará ter o mais baixo
per capita da Saúde do Brasil. Essa é uma área que o
Orçamento da União pode contribuir de forma importante para que comece a mudar esse atual quadro.
Ao analisarmos todas essas ações do governador Simão Jatene, antes mesmo de assumir, faz-nos
projetar, com segurança que o estado do Pará crescerá
muito nos anos vindouros.
Sala das Sessões, em dezembro de 2010. – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)O SR. PRESIDENTE (José Sar-
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ney. PMDB – AP) – O Requerimento nº 938,
de 2010, será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e o Requerimento nº 939, de 2010, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 940, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, voto
de Aplauso ao Município de Joinvile, Santa
Catarina.
A Prefeitura Municipal de Joinvile foi a vencedora do Prêmio Gestor Eﬁciente da Merenda Escolar,
na categoria Grandes Cidades e Capitais. O Prêmio,
promovido pela ONG Ação Fome Zero, teve por objetivo selecionar as melhores práticas na execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolas (PNAE),
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Foram premiados 21 municípios entre 1.340
inscritos.
O Município de Joinvile também foi o vencedor
do Prêmio “Municípios que Fazem Render Mais”, da
Região Sul, na categoria cidades com mais de 250
mil habitantes.
O prêmio teve a iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Joinvile e a coordenação do Centro
de Estudos de Administração Pública e da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Com 131 municípios da Região
inscritos, a disputa valorizou a eﬁciência dos gastos, a
transparência da gestão pública e a redução das desigualdades. – Senadora Ideli Salvaltti.
REQUERIMENTO No 941, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto
de Aplauso à Escola Semente da Conquista,
localizada no assentamento 25 de Maio, em
Abelardo Luz, Santa Catarina, pelo destaque
alcançado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2009.
A escola, dirigida por militantes do MST, ocupou
a primeira posição no município, com uma nota de
505,69. Esse fato representa uma conquista histórica
para uma instituição de ensino do campo e demonstra
o mérito não só dos alunos, mas também da proposta
pedagógica do MST.
Na Escola Semente da Conquista, estudam 112
ﬁlhos de assentados, entre 14 e 21 anos, e os pro-
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fessores são escolhidos pelos próprios assentamentos do Município de Abelardo Luz. – Senadora Ideli
Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 942, DE 2010
Com fulcro nos artigos 39 e 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito autorização para
ausentar-me do País de 3 a 10 de dezembro do corrente ano, com a ﬁnalidade de participar do “Fórum
de Legisladores da GLOBE na Cidade do México”,
no México, e da reunião conjunto com os ministros da
Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) durante
a 16º sessão da Conferência das Partes (COP 16) em
outra cidade Mexicana Cancun.
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O referido Encontro é organizado pela GLOBE
International e tem como objetivo desenvolver uma
discussão comparativa das legislações ambientais
dos países participantes de forma a construir uma
proposta de ação conjunta para mitigação dos efeitos
do aquecimento global.
Como chefe da delegação do Brasil junto à GLOBE Internacional, fui convidada a participar para expor
as ações brasileiras e apresentar a visão do Congresso
Brasileiro durante os debates.
Tendo em vista a indicação do nome deste parlamentar por parte da Presidência da Casa solicito a
autorização para ausentar-me do País.
Sala das Sessões, – Serys Slhessarenko, Senadora da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER N° 1.606, DE 2010
Da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa , sobre o Oﬁcio “S”
no 07, de 2009 2009, na origem), que encaminha ao Senado Federal material referente ao
acompanhamento de denúncia de sequestro de duas crianças brasileiras.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Oﬁcio “S” n° 7,
de 2009, em que a cidadã brasileira Mônica Luczynski,
residente em Curitiba-PR, apresenta denúncia de sequestro das ﬁlhas menores de idade pelo pai, italiano,
solicitando apoio da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal,
no sentido de que as autoridades brasileiras atuem em
favor do retomo das crianças ao país.
Recebida a denúncia em meu gabinete no Senado
Federal, encaminhei dossiê elaborado pela denunciante ao Presidente da CDH, que por sua vez remeteu à
deliberação e despacho do Presidente do Senado, nos
termos do artigo n° 409, do Regimento Interno.
Em despacho, o Presidente do Senado encaminhou o presente Oﬁcio “S” para as devidas providências desta Comissão, tendo-me sido conﬁada a
relatoria da matéria.
Informa a denunciante que, em fevereiro de 2005,
após retomo ao Brasil com as ﬁlhas menores de idade,
Michela Abbati e Marcella Abbati, com 13 e 11 anos
de idade, respectivamente, ao tempo da denúncia, fato
que se deu com o consentimento do pai, Marco Abbati, mãe e ﬁlhas voltaram a residir na casa dos pais
maternos, em Curitiba-PR. Em julho de 2005, Mônica
Luczynski ingressou com ação de guarda de suas ﬁlhas perante a 1a Vara de Família de Curitiba, tendo
sido deferido o pedido pelo Juiz.
Ao tempo em que tal transcorria, o pai das menores, Marco Abbati, chegou inesperadamente ao Brasil,
pleiteando o retorno das criancas com ele para a Italia,
sob alegacao de que a mudanca das meninas de pais,
corn o retorno ern deﬁnitivo ao Brasil, havia acontecido
sem o seu consentimento, entendendo ele que mae e
ﬁlhas retornariam a Italia após breve temporada.
Enfatiza a mae, contudo, que o retorno das ﬁlhas para o Brasil se deu corn o conhecimento e consentimento do pai – conforme supracitado – fato que
comprova com a apresentação de cópia de solicitacalo
de transferencia escolar das meninas, da Italia para o
Brasil, que fora preenchida a mao pelo pai, e assinada
por ambos, pai e mae.
Ademais ha, ainda, procuracao pablica em que
Marco Abbati outorgou amplos poderes a Monica Luczynski, autorizando-a a requerer expedic~o e retirar
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passaportes em favor das ﬁlhas, que dessa maneira
estavam autorizadas a viajar corn a ink para o Brasil.
Em agosto de 2005, Marco Abbati ingressou com
pedido de repatriacao de suas ﬁlhas perante a Autoridade Central Italiana e, concomitantemente, corn acao de
guarda das menores perante a Justica de seu pais, que
sentenciou pela concessão da guarda em favor do pai
sem que, contudo, em momento algum tenha sido expedido mandado de busca e apreensão das menores.
Neste sentido, cabe destacar que o Brasil mant6m
com a Italia um tratado de cooperacao judiciaria versando sobre o reconhecimento e execucdo de sentencas em mat6ria civel, em que se da preferencia a acao
que seja ajuizada em primeiro lugar.
Considerando ter a mae das criancas, Monica
Luczynski, ajuizado n~° antes do pai, prevalece a acao
por ela interposta no Brasil, a ajuizada por Marco Abbati, na Italia.
No Brasil, em janeiro de 2006, Marco Abbati teve
pedido de viagem de ferias escolares com as ﬁlhas,
por periodo de 15 dias, deferido pelo Juiz da P Vara de
Familia de Curitiba – PR, corn a ressalva expressa de
que as meninas nao poderiam ser levadas para fora do
pais. A data para o retomo das menores a resid~ncia
materna foi estipulada para o dia 12 de fevereiro.
Findo o prazo de retorno sem que as criancas
lhes fossem entregues, qual foi a surpresa da mae, ao
receber ligacao de Marco Abbati informando que estava na Italia com as ﬁlhas que, daquela forma, foram
retiradas clandestinamente do Brasil, em ﬂagrante caso
de sequestro internacional de menores.
Sucedeu que, a partir de então, qualquer contato
entre Mônica Luczynski e as ﬁlhas, inclusive por telefone,
foi impedido por Marco Abbati que, tendo se envolvido
com o crime organizado na Itália, encontrou-se detido
pela prática de assalto à mão armada, tendo ﬁcado as
crianças então mantidas sob a guarda de uma tia.
Acerca da personalidade de Marco Abbati, esclarece a mãe que se trata de pessoa emocionalmente
instável, propensa a gestos de rispidez e que, no Brasil,
provocou situação constrangedora na residência dos
pais de Mônica Luczynski o que provocou, inclusive,
acionamento de força policial. A mãe das meninas se
disse ameaçada por Marco Abbati.
Destaque-se de estranho, na saída das meninas
do país, que o Consulado Italiano autorizou a inclusão
do nome de uma delas no passaporte de Marco Abbati,
procedimento que não contou com o consentimento
da mãe, que sequer foi consultada, ou informada, a
respeito do fato, o que se deu em desacordo com as
normas consulares vigentes.
Tão logo caracterizado o sequestro das menores,
o Juiz da la Vara da Família de Curitiba determinou o
cumprimento da Convenção de Haia, da qual são sig-
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natários tanto o Brasil, quanto a Itália, em relação ao
sequestro das menores, uma vez que ambas foram
levadas clandestinamente pelo pai para a Itália. Destaque-se que isso se deu em desobediência ao prazo
estabelecido pela justiça brasileira para que ambas
fossem devolvidas à mãe, bem como à proibição expressa de que fossem retiradas do Brasil.
Em seu despacho, o Juiz da 1a Vara de Família
de Curitiba expediu três mandatos judiciais de busca e
apreensão, onde consta o reconhecimento do sequestro ocorrido, endereçados ao Ministério da Justiça, ao
Departamento de Polícia Federal,, por sua Superintendência Regional do Paraná, e também ao Consulado
Italiano, em Curitiba.
Em face à gravidade da situação, aliada às remotas perspectivas de que se consiga o retomo de Michela
e Marcella Abbati ao convívio de sua família no Brasil,
sem o envolvimento do Poder Público brasileiro, Mônica
Luczynski apelou para o efetivo apoio das autoridades
brasileiras, quer seja na esfera administrativa, com o
cumprimento do que dispõe a Convenção de Haia, quer
seja por meio de ingresso na justiça italiana.
Em seu dossiê, a interessada inclui cópias de
diversos recortes de jornais italianos em que constam
as ilicitudes praticadas por Marco Abbati, que culminaram com sua prisão.
Acrescenta, ainda, cópias de comprovantes que
indicam ser ela capaz de manter as ﬁlhas no Brasil, onde
desenvolve atividades proﬁssionais ligadas psicologia.
Tal é o relatório.
II – Análise
Na forma do art. 102-E, inciso III e V, compete
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) a garantia e promoção dos direitos
humanos, bem como a proteção a família, respectivamente. Além disso, na forma do inciso VII, do mesmo
artigo, cabe a CDH ﬁscalizar, acompanhar, avaliar e
controlar ações governamentais atinentes a proteção
da infância e da juventude.
O caso em tela aﬁgura-se, assim, no âmbito de
atribuições deste Colegiado, por tratar-se de seqüestro internacional de menores, tema ligado aos Direitos
Humanos, a família e a proteção do Estado para com
a juventude e a infância.
No acompanhamento do caso, estabelecemos
entendimentos em duas frentes distintas e complementares, quais sejam: Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência (SEDH) e Ministério das
Relações Exteriores (MRE).
Junto a Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República (SEDH), na pessoa da
Senhora Patrícia Lamego, Coordenadora da Autoridade
Central Administrativa Federal Brasileira, para efeitos

DEZEMBRO54745
2010

Quinta-feira 2

da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do
Seqüestro Internacional de Menores, com a expectativa de que ao caso fosse dada solução administrativa,
com o repatriamento das crianças.
Infelizmente esta foi uma via que se mostrou inviável, pelos argumentos apresentados pela Autoridade
Central Italiana, que não reconheceu haver no caso
elementos que justiﬁquem a aplicação da Convenção
de Haia, nos seguintes termos:
1) A autorização dada pelo pai, Marco Abbati,
para a vinda de Monica Luczynski e as ﬁlhas ao Brasil
não mencionava que estaria autorizada a mudança em
deﬁnitivo das crianças para o país.
2) Baseando-se no fato de que a mudança de residência seria ilegal, por não ter sido autorizada pelo
pai, a Itália chegou a enviar pedido de retorno das
crianças para aquele país.
3) Mônica Luczynski é parte de processo de separação e guarda na Itália, e segundo o colocado, teria aceitado
a competência daquele país para decidir a questão. Nesse
processo, o pai ganhou a guarda das ﬁlhas, estando as
menores, portanto, legalmente na Itália, com o pai.
Isso posto, restou o caminho judicial perante a
Justiça italiana, para o qual se buscou o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), por
meio de sua Subsecretaria-Geral para as Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB).
Nos entendimentos mantidos com o MRE, buscou-se:
1) Apoio material para a ida e permanência de
Mônica Luczynski na Itália, pelo tempo que fosse necessário ao desenrolar do processo. Em face de restrições de natureza orçamentária, não foi possível tal
apoio. Mônica Luczynski se encontra hoje na Itália
custeada por sua família, que lhe provê com os recursos de que precisa.
2) Visita de autoridade diplomática brasileira às menores, em que se veriﬁcaria a situação na qual as crianças estariam sendo mantidas pela tia italiana. A visita
aconteceu com a presença da tia, tendo ﬁcado patente
que, apesar do transcorrer de anos desde o sequestro,
as crianças sentem falta da mãe e da família brasileira.
As meninas aparentavam estar sendo bem tratadas.
3) Averiguação de eventual pendência em nome
de Mônica Luczynski na Itália, uma vez que havia a hipótese de que, por ter assinado papéis para o marido
antes de sua partida da Itália, o uso forjado desses papéis
pudessem tê-la colocado em débito para com a justiça
italiana. A veriﬁcação feita pelas autoridades diplomáticas brasileiras não identiﬁcou qualquer pendência que
pudesse colocar em risco sua presença na Itália.
4) A constituição de advogado na Itália, às expensas
do governo brasileiro, para representá-la perante a justiça
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italiana. Tal se deu. Mônica Luczynski é representada na
Itália por advogado pago pelo governo brasileiro.
Neste contexto, ao tempo em que o presente relatório é apresentado perante este Colegiado, tenho a
informar que, com o apoio oﬁcial brasileiro articulado por
esta Comissão, a Sra. Mônica Luczynski se encontra na
Itália e recebe semanalmente a visita das ﬁlhas, com as
quais mantém excelente relacionamento afetivo.
A razão de sua presença na Itália, em caráter permanente durante este período, se justiﬁca, em primeiro lugar, para que mantenha o necessário e freqüente
contato com as ﬁlhas e, também, para o melhor acompanhamento do processo, que envolve a participação
em audiências perante o Juiz de Direito.
Acrescento, ainda, que a embaixada brasileira na Itália acompanha o desenrolar dos acontecimentos, e presta
todos os apoios que sejam pertinentes a brasileira.

Dezembro de 2010

Esperamos, outrossim, que a justiça italiana resolva
a questão favoravelmente à mãe brasileira, por nutrirmos
a convicção de que tal se dará por questão de justiça, e
em grande benefício para Michela e Marcella Abbati.
Resta-nos, tão-somente, aguardar que justiça
seja feita neste caso.
III – Voto
Em face do exposto, e tendo sido prestados todos
os apoios possíveis por parte da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa do Senado, o voto
e para que se tome conhecimento da presente mat6ria
e proceda-se ao seu arquivamento.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2010.
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PARECER Nº 1.607, DE 2010
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 329, de 2006 – Complementar, de autoria
do Senador Siba Machado, que altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1973, e dá outras providências
(aceleração do processo de desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para
ﬁns de reforma agrária).
Relator: Senador Jayme Campos
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
do Senado (PLS) nº 329, de 2006 – Complementar,
objetivando introduzir diversas modiﬁcações na Lei
Complementar (LC) n° 76, de 6 de julho de 1993, que
“dispõe sobre o procedimento contraditório especial,
de rito sumário, para o processo de desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para ﬁns de reforma agrária”.
Mediante o proposto no seu art. 1º, o projeto
objetiva alterar dezessete artigos da referida lei. Em
seguida, pelo disposto no seu art. 2°, o seu autor objetiva reordenar parágrafos, e, com o art. 3° e último,
estabelecer a cláusula de vigência, coincidente com a
data de publicação da norma em que eventualmente
venha se converter a proposição.
A justiﬁcação apóia-se no fato de que a Constituição Federal (CF) condiciona o direito de propriedade ao cumprimento de sua função social, pela via
do aproveitamento racional e adequado, da utilização
dos recursos naturais disponíveis, da preservação do
meio ambiente, da observância das disposições que
regulam as relações de trabalho e da exploração da
terra de modo que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Diante disso, o proponente tem em mira combater
a lentidão dos processos judiciais que versem sobre a
desapropriação de imóveis rurais, o que se dará, dito
nas palavras do autor, com a remoção de entraves
que diﬁcultam o processo de desapropriação ou que
repercutem em aumento dos custos ﬁnais da indenização. Além disso, o ilustre autor pretende deduzir do
pagamento das indenizações por desapropriações de
imóvel destinado reforma agrária os valores concernentes a depreciação do meio ambiente.
Registre-se, desde logo, que o projeto de lei em
analise foi apresentado em 14 de dezembro de 2006,
quando foi lido e despachado as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e de Agricultura e
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Reforma Agrária (CRA). Contudo, somente em 23 de
outubro de 2008, foi designado o Senador Wellington
Salgado de Oliveira relator da matéria na CCJ. O projeto foi devolvido pelo relator em 4 de fevereiro de 2010,
com relatório concluindo pela sua rejeição, sem que
tenha havido oportunidade de ser apreciada nesta Comissão. Anote-se, ainda, que, após a deliberação das
duas comissões a que foi despachado, o projeto será
encaminhado ao Plenário do Senado Federal, onde
dependera de maioria absoluta para ser aprovado,
nos termos do art. 69 da Constituição Federal, por se
tratar de projeto de lei complementar.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alíneas d e
n, do Regimento Interne do Senado Federal, compete a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por
despacho da Presidência, e emitir parecer, quanto ao
mérito, sobre as matérias de competência da União,
especialmente as relativas ao direito processual e desapropriações. Esclareça-se que, quanto ao direito agrário,
que também é tema do projeto de lei em análise, tratase de matéria que, no seu mérito, é de competência
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nos
termos do art. 104-B, incise I, do Regimento Interne,
a qual também foi despachado o projeto.
Os requisites formais de constitucionalidade são
atendidos pela proposição, visto que compete privativamente a União legislar sobre direito processual e
desapropriação, a teor do art. 22, incises I e da Constituição Federal, e ao Congresso Nacional dispor sobre
os temas de competência da União, conforme dispõe
o art. 48 da Carta. Ademais, não se detecta nenhuma
das reservas de iniciativa previstas no art. 61, § 1°,
da Carta.
A técnica legislativa empregada tem consonância
com as regras ditadas na Lei Complementar n° 95, de
26 de fevereiro de 1998, que disciplina a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal. Apenas para manter-se o padrão instituído
nessa norma, recomenda-se, na ementa, a indicação
da ﬁnalidade de lege ferenda; no art. 3°, a graﬁa de “Lei
Complementar” com iniciais maiúsculas; e, no art. 2°,
a remoção do sinal de ordinal na indicação do art. 10,
grafado, equivocadamente, como “art. 10°”.
No entanto, não são as pequenas questões de
forma, passíveis de correção por emenda, que contaminam a proposta: o mais grave são as afrontas à
Constituição e as inconveniências de mérito.
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Nesse sentido, ainda que cercada de preceitos
instituídos na Constituição Federal – relativos a direitos
e deveres individuais e coletivos, e à ordem econômica e ﬁnanceira -, a iniciativa parece olvidar o devido
processo legal, além de mitigar direitos igualmente
assegurados na Carta.
Com efeito, uma análise abrangente da matéria,
ainda perfunctória, recomenda que não se cometam
injustiças irremediáveis nem que se elejam, abstratamente, dispositivos constitucionais em detrimento de
outros, como se fossem dotados de força normativa
diversa. Realmente, têm hierarquia idêntica o inciso
XXIII do art. 5° da Carta que outorga função social à
propriedade, e o inciso XXII, do mesmo artigo, que garante o direito de propriedade, o que recomenda que
sejam as questões de propriedade sopesadas, em cada
caso, no âmbito do processo posto ao juízo competente, para que se cumpram não apenas os dispositivos
que autorizam a desapropriação, mas também os que
garantem os direitos do desapropriado.
As alterações alvitradas, na verdade, pouco têm
de transformadoras, mas eventualmente apresentam
potencial para acarretar enorme carga de subjetividade aos procedimentos relativos à desapropriação, o
que, de modo algum, trabalha em favor da segurança
jurídica. Veja-se, inicialmente, para ilustrar o primeiro
aspecto – inexistência de fator de transformação —, a
proposta endereçada ao art. 1° da LC n° 76, de 1993,
restrita à simples adição da palavra qualquer: o procedimento judicial da desapropriação de qualquer imóvel
rural, por interesse social, para ﬁns de reforma agrária,
obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário,
previsto nesta Lei Complementar.
Evidentemente, o vocábulo “qualquer”, que se
preconiza introduzir no art. 1°, é expletivo, e, se o texto legal permanecer exatamente como se encontra,
nenhum prejuízo se trard para a sua aplicação, pois
a norma já é abrangente e, sem esse vocábulo, não
perdera nem ampliará essa característica: basta que
se diga imóvel rural para que a disposição se aplique
a todo e qualquer imóvel rural.
Para o § 1° do art. 1° da lei complementar, a
proposta e de inclusão da seguinte regra: “[a ação de
desapropriação não poderia ter seu curso suspenso
por mais de 90 (noventa dias), ainda que por decisão
judicial proferida em feito autônomo”.
Ou seja, com o complemento da redação dada ao
§ 1° do art. 1°, proibir-se-á suspensão de prazo, sem
se admitirem as hipóteses de caso fortuito, forca maior
ou convenção das panes para eventual composição, o
que representa um absurdo, na medida em que a ação
de desapropriação é ajuizada pela União e submetida
ao crivo de um juiz que representa o Estado. Em outras
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palavras, a proposta pretende negar, antecipadamente,
no texto da lei, a competência do juiz para determinar a
suspensão do processo, ainda que, no exame de caso
concreto, reconheça essa necessidade.
No art. 3° alvitrado para a mencionada lei, prevêse que, com a eventual prolação de decisão judicial não
deﬁnitiva que suste os efeitos do decreto declaratório de
desapropriação para ﬁns de reforma agrária, Interrompe-se o prazo prescricional para a propositura da ação
de desapropriação, passando este a ser novamente
contado a partir da data de revogação, cassação ou
reforma de tal decisão. Como a questão envolve prazo prescricional, o acréscimo recomendado teria forca
para antecipar o termo no decreto de desapropriado
e, assim, em lugar de apresentar solução, ampliar as
hipóteses de ﬁdes assentadas no desdobramento do
processo originário.
0 art. 5° diz que a petição inicial da ação de desapropriação corner& alem dos requisitos previstos no
Código de Processo Civil (CPC), a oferta de preps, prevista na redação atual, que passará a ser ﬁxada sobre
a área registrada, desde que efetivamente encontrada
em campo e identiﬁcada no laudo administrativo. Ou
seja, a proposta embute descrédito ao registro publico
de imóveis rurais, o que contradiz a certeza jurídica
que deve emanar dos registros, exarados em miter privado, sob delegação e ﬁscalização do Poder Público
(Constituição Federal, art. 236).
No inciso IV, letra a, do art. 5°, a exigência proposta é a de descrição do imóvel por meio de memorial
descritivo georrefenciado, com a identiﬁcação da dimensão registrada e daquela efetivamente encontrada.
Abstraída a redação, no mérito se vê, mais uma vez, o
descrédito dos títulos de registro de imóveis, tanto que
a iniciativa pressupõe a existência de discrepância entre as dimensões das áreas descritas nos documentos
registrados e as obtidas pelo georreferenciamento.
A esse respeito, a lei disciplinadora do tema não
deve cristalizar as mecânicas e formas de aferição de
dimensão das glebas, porque as tecnologias se sucedem. Em passado remoto, a descrição da propriedade
era feita por indicações da natureza, como a localização do rio, a situação de determinado monte ou a direção de um ponto cardeal; depois, vieram os mapas
simples, as relações lindeiras, e, ainda, os referenciais
naturais. Hoje, o GPS (Sistema de Posicionamento
Global) e as demarcações por satélite conferem localização geográﬁca perfeita ao imóvel demarcado em
graus, minutos e segundos, mas nada faz supor que
o sistema atual seja insuperável. Assim, dizer memorial descritivo sob a forma “georeferenciada” excluiria
qualquer outra sistemática superveniente, ainda que
se mostre mais precisa.
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Na letra b do inciso IV do art. 5º da LC n° 76, de
1993, foi excluída a palavra “voluptuárias”, restando
sujeitas a ressarcimento apenas as benfeitorias úteis e
necessárias. Ilustre-se com uma hipotética e rica fazenda, com grande e luxuosa casa guarnecida por obras
estruturais suntuosas, garagem para carros e barcos,
galpões, churrasqueiras, quartos de hóspedes. e muitas dependências para uso dos proprietários.
Em seguida, aplique-se a essa fazenda a regra
desse dispositivo. Ora, em todos os Estados brasileiros
se encontram propriedades com essa descrição, com
valores históricos agregados, anos de trabalho expendidos no aprimoramento do conjunto da propriedade,
e a total indissociabilidade do que sejam obras voluptuárias, úteis e necessárias, porquanto destinadas ao
efetivo uso dos ocupantes do imóvel. Logo, a aplicação
da regra prevista na proposição – com o ressarcimento
pouco maior que o valor da terra nua, sem considerar
que não se trata de venda, mas de desapropriação, que
é imposição unilateral da União –, representa descabida
intransigência para com o direito de propriedade, que
também está assegurado na Constituição.
Na mesma linha de desconsideração do valor
intrínseco e de uso da propriedade com base no direito a ela inerente, a redação sugerida para a letra
c do inciso IV do art. 5º da Lei Complementar n° 76,
de 1993, dispositivo que atualmente se limita a exigir
a discriminação das benfeitorias indenizáveis, passará a referir-se tao-se a terra (em vez de a terra nua,
coma na forma vigente da lei), pordm corn o seguinte
acréscimo: “vedadas a avaliação e a indenização das
benfeitorias úteis erigidas após o decreto declaratOrio,
sem autorizacao expressa do expropriante. Sera excluído da indenizacao o custo da recomposieao de danos
ambientais eventualmente veriﬁcados no imóver.
A respeito dessa proposta, convdm lembrar que o
Poder Judiciario, assoberbado por questOes de todos
os matizes que o impedem de responder a tempo as
demandas, entre as quais as de desapropriaeao rural, deixara sobrestada a vida das pessoas ligadas a
propriedade rural sobre a qual incida o dispositivo proposto, enquanto perdurar o procedimento. Isso porque
nenhuma benfeitoria podera ser acrescida a gleba após
a expedição do decreto declaratório da expropriacao,
qualquer que seja a natureza da benfeitoria, mesmo
as ineis e as necessarias, que sera° desconsideradas
na avaliano, e nao será ressarcidas.
Portanto, ainda que o Poder Público volte atris
e, unilateralmente, desista de proceder a desapropriacao, ou que a concretize apes dez anos da edicao do
decreto, os proprietarios rurais atingidos nao poderao
introduzir melhoramentos em suas propriedades, em
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suspensividade, e, se o ﬁzerem, as benfeitorias nao será
consideradas, caso se conﬁrme a desapropriação.
De gravidade igual, a previsao da tetra c do inciso
IV do art. 5° requer dos proprietarios a recomposieao
dos danos ambientais, sob pena de terem deduzido o
valor do ambiente deteriorado no atribuido a propriedade. A proposta, da perspectiva de ocupacao do solo, ~
inadmissivel em termos amplos, porquanto exige condieao nao prevista em lei antes da ocupacao do solo,
o que evoca o principio da anterioridade, acolhido pelo
inciso XXXIX do art. 5° da CF e reproduzido no Direito
Penal, segundo o qual lido ha crime sem lei anterior que
o deﬁna, nem pena sem prévia corninaccio legal.
Com efeito, nesse tópico da proposta, ainda que
nao se trate de matdria penal, serve o paralelo porque
se pretende penalizar ﬁnanceiramente o proprietario,
mediante o encontro de contas entre o valor da desapropriacao e o de eventuais reduções do patrimônio
ambiental. Por essa óptica, o valor devido pela Uniao
ao proprietario em raid° da desapropriaeao sofreria
redução motivada pela antropia, isto é, pela acdo humana sabre as condictles ambientais originais.
Da perspectiva lógica, essa proposta também
não se sustenta, pois a revisão comportamental humana relativa ao meio ambiente é recentíssima e só
se tornou nítida ao ﬁm do terceiro quarto do século
passado, pois até então, e por quase quinhentos anos,
o Poder Público estimulou a agricultura, a pecuária, a
caça e a pesca sem limitação alguma, e incentivou o
progresso, traduzido pela construção de estradas, casas, fábricas e edifícios.
Além disso, essa previsão legal direcionada à letra c do inciso IV do art. 5° contém, pelo menos, duas
impropriedades de natureza jurídica: primeiro, não seria possível realizar a efetiva avaliação das condições
originais da propriedade, em face do intemperismo experimentado pelo meio ambiente. Veja-se que sobre o
ambiente atuam avulsão, aluvião, descargas elétricas,
efeitos eólicos, incêndios naturais, enchentes e outros
fatores que o mantém em constante transformação.
Consoante a proposta, esses fatores naturais passariam a ser atribuídos à falta de zelo do proprietário e
ensejariam a dedução do prejuízo ambiental no valor
da desapropriação.
A segunda impropriedade de natureza jurídica
decorre do subjetivismo que contaminaria o processo
de avaliação. Esse subjetivismo negaria o inciso XXIV
do art. 5º da Carta Federal, que autoriza a desapropriação por necessidade ou utilidade publica, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização.
Evidentemente, a compensação de condições ambientais históricas, não apenas no meio rural, mas em
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qualquer localidade do País, após quinhentos anos do
Descobrimento, não seria igualitária nem justa.
No mesmo sentido é a proposta endereçada a
alteração dos incisos V e VI do art. 5° da LC n° 76, de
1993, de deduzir-se a parcela devida à conta do custo de recomposição ambiental, que, pelas mesmas
razões, merece ser repelida, assim como o inciso VII
e os §§ 1° a 5º, que tratam do desdobramento dessa
proposta, inclusive com negativa “ao comando de título
judicial, na parte em que desrespeitar o preceito”. Isto
é, a sentença judicial faz letra morta na parte que não
reconhecer o custo de recomposição ambiental.
O art. 6° altera a atual sistemática das audiências judiciais e retira do § 1° desse artigo a previsão
de depósito em favor do desapropriado. O procedimento sumário da Lei Complementar n° 76, de 1993,
tem semelhanças com o previsto nos arts. 275 a 281
do Código de Processo Civil (CPC), pela redução de
prazos e a contestação apresentada em audiência.
As semelhanças, no entanto, acabam aí, pois o PLS
em exame pugna pela alteração da regra geral de
citações, que poderão realizar-se em domingos e feriados ou, nos dias úteis, fora do horário estabelecido
na lei processual.
O art. 7° permanece com a mesma redação, exceto no § 3°, ao qual é aditada partícula prevendo a
citação do ente não deﬁnido, que se presume seja o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA). A medida é dispensável, tendo em vista que
o processo judicial pressupõe a citação dos que devem
integrar a lide, e que a Lei Complementar n° 95, de
26 de fevereiro de 1998, proíbe mais de um comando
normativo para a mesma ﬁnalidade.
No art. 8°, substitui-se a palavra expropriante
por “autor” e grafa-se “citação” no plural (“citações”). O
mérito do dispositivo, porém, não foi alterado e nem as
alterações carreiam substância à LC n° 76, de 1993,
razão pela qual também devem ser rejeitadas.
O art. 9° substitui o prazo de quinze dias para a
contestação, que passa a ser oferecida na audiência,
ou protocolizada até essa data, na hipótese de o contestante a ela não comparecer. Além disso, os quesitos
serão adstritos aos pontos impugnados na contestação,
o que, de resto, está previsto no CPC, que recomenda
ao juiz a ﬁxação dos pontos controvertidos.
O art. 10 acrescenta uma referência à atual redação: “conforme disposto no art. 100 da Constituição
Federal”. Não merece aprovação a nova redação dada
ao parágrafo único desse artigo, pois coage o expropriado a acertar acordo. Nos casos em que não haja
acordo, o depósito judicial ﬁcará condicionado a decisão transitada em julgado e aos precatórios, segundo
ordem cronológica de apresentação, juntando-se aos
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autos o comprovante de inserção do valor da terra nua
no orçamento do ano imediatamente subsequente.
O art. 11, que na LC n° 76, de 1993, trata da
audiência, na proposição dedica-se a prever que, se
o valor indicado no laudo pericial oﬁcial corresponder
a mais de cinquenta por cento do valor ofertado pelo
expropriante, é obrigatória a audiência de instrução e
julgamento, que se darão no prazo de quinze dias. No
nosso modo de ver, a proposta cerceia o princípio da
ampla defesa, uma vez que limita os casos de audiência de conciliação apenas às situações em que o
valor indicado no laudo pericial corresponder a mais
de 50% do valor ofertado pelo expropriante.
O art. 12 determina que o juiz proferirá a sentença na audiência de instrução e julgamento ou, quando
dispensada, nos trinta dias subsequentes à conclusão
dos autos, indicando os fatos que motivaram o seu
convencimento.
Tem-se, assim, nos arts. 10, 11 e 12, um embricamento de normas que se repetem ou se contrapõem.
No que tange à indicação do art. 100 da Constituição, é
medida desnecessária, pois aquele comando não precisa de reforço para ter eﬁcácia. A obrigatoriedade da
audiência, em razão do valor apurado no laudo oﬁcial
(art. 11), e a dispensa dessa audiência, sem razão estabelecida (art. 12), somam-se numa discrepância ou,
no mínimo, geram uma lacuna, pois não são apontadas
as hipóteses de dispensa da audiência, que no outro
dispositivo é obrigatória. Quanto à determinação de que
o juiz indique os fundamentos de seu convencimento,
é norma de aplicação imediata, presente no inciso IX
do art. 93 da Constituição Federal, o que dispensa reprodução em norma de menor hierarquia.
Ainda no art. 12 proposto para a LC n° 76, de
1993, seus §§ 1º, 3º e 4º permanecem inalterados. Note-se que, pelo seu § 2°, o valor da indenização deixa
de corresponder ao valor apurado na data da perícia,
ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente
até a data do seu efetivo pagamento, e passa a corresponder ao valor consignado pelo juiz na sentença
transitada em julgado, atualizado até a data do ofício
de solicitação da inclusão na previsão orçamentária.
O art. 13 mantém os atuais caput e § 1°. O § 2°
vigente prevê que, no julgamento dos recursos decorrentes da ação de desapropriação, não haverá revisor,
e a proposição lhe adita a seguinte ressalva: exceto
na hipótese de a condenação ser superior a cinquenta por cento do valor indicado na inicial. Essa medida
minimiza o devido processo legal, pois o duplo grau
de jurisdição não pode ser condicionado a certos temas, como o das desapropriações. Ao nosso sentir, o
processo pode ter preferências, redução das medidas
consideradas protelatórias, suspensão de prerrogati-
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vas e outras nuances que permitam a sua aceleração,
mas não deve deixar de seguir os preceitos gerais, sob
pena de cair em descrédito da população e descumprir
a Constituição Federal, desde o comando que diz que
somos um Estado Democrático de Direito.
O art. 14 faz nova e desnecessária remissão ao
art. 100 da CF, para aditar-lhe a seguinte condição: o
pagamento atenderá à forma prevista no art. 10, parágrafo único (que, a seu turno, remete o tema ao art.
100 da CF). Em outras palavras, o pagamento se fará
de acordo com os dispositivos constitucionais e legais.
Sendo assim, não é necessário lembrar quais são.
O art. 15, que trata da reforma da sentença com
o aumento do valor da indenização, transfere o pagamento, atualmente de quinze dias após a publicação da
sentença, para a proposta orçamentária subsequente.
A medida aproveita à União, que não precisará ter nos
cofres o dinheiro necessário para as indenizações, mas
não é das mais assimiláveis por quem sofreu a desapropriação, nem acompanha a previsão constitucional
que determina seja justa a indenização.
O art. 18, §§ 2º e 3º, determina a competência do
juízo federal para a desapropriação sob a incidência
de ação discriminatória de terras devolutas estaduais,
operando-se a dependência sem interrupção do trâmite
da ação principal. Trata-se de simples mecanismo processual que nada acrescenta aos preceitos vigentes.
O art. 19, no § 1º, ﬁxa os honorários do advogado do expropriado entre 0,5% (meio por cento) e 5%
(cinco por cento), mas esse valor é írrito por simples
comparação ao de outras ações (art. 20 do CPC).
Não bastasse essa redução de honorários, que
constituem alimentos para o advogado, o § 3º prevê
que os honorários advocatícios e os periciais, juntamente com os juros, as custas e demais encargos
processuais, constituem, para todos os efeitos, valores
acessórios e indissociáveis da indenização principal,
o que contraria a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados
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do Brasil), que dá autonomia, inclusive executória, aos
honorários de advogado.
Por ﬁm, o § 4º determina que o somatório dos
valores acessórios (honorários advocatícios, periciais,
juros, custas, despesas de distribuição, custos de realização de perícia, transporte etc.) não pode exceder
à metade do valor do bem objeto da desapropriação.
Signiﬁca dizer que o valor da propriedade será calculado tomando-se em consideração a terra nua, abstraídas as benfeitorias voluptuárias. Sobre esse valor
reduzido, serão calculados os valores acessórios,
que também restarão mitigados, o que reduzirá ainda
mais a motivação de defesa e debilitará o princípio do
contraditório.
O art. 21, ﬁnalmente, proíbe a ação reivindicatória
sobre imóveis rurais em processo de desapropriação (§
1º), ﬁcando o órgão executor da reforma agrária obrigado a promover a averbação da portaria do projeto
de assentamento de reforma agrária na matrícula do
imóvel (§ 2º), o que não tem senão valor operacional
e administrativo, sem nada a acrescentar ao mérito. O
mesmo vale para a transferência dos conteúdos normativos dos §§ 1º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 6º, reordenados
para os §§ 2º, 6º 7º 8º e 10, e o § 2º do art. 18, para o
§ 4º. Assinale-se que o acréscimo dos dois parágrafos
ao art. 21 coíbe o direito de ação do expropriado, na
medida em que inibem a ação reivindicatória em função da simples averbação de um ato administrativo,
que é a portaria do projeto de assentamento.
III – Voto
Diante das considerações expendidas, o voto é
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 329, de
2006, tanto por razões de mérito, como pelas inconstitucionalidades apontadas.
Sala da Comissão, 3 de novembro de 2010. –
Senador Demóstenes Torres, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança
e a propriedade, nos termos seguintes:
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função
social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e previa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o deﬁna, nem pena sem prévia cominação legal;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente a União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II – desapropriação;
....................................................................................
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;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembleias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
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dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no
32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 4°; 150, II; 153, III; e 153, § 2°, I. (Redação dada
pela Emenda Constitucional n°41, 19-12-2003)
....................................................................................
Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis.
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas
por maioria absoluta.
....................................................................................
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos
nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004).
....................................................................................
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Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este ﬁm. (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 62, de 2009).
§ 1° Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e
serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2° deste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
62, de 2009).
§ 2° Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na
data de expedição do precatório, ou sejam portadores
de doença grave, deﬁnidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos,
até o valor equivalente ao triplo do ﬁxado em lei para
os ﬁns do disposto no § 3° deste artigo, admitido o fracionamento para essa ﬁnalidade, sendo que o restante
será pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório. (Redação dada pela Emenda Constitutional no 62, de 2009).
§ 3° O disposto no caput deste artigo relativamente a expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações deﬁnidas em leis como
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 62, de 2009).
§ 4° Para os ﬁns do disposto no § 3°, poderão
ser ﬁxados, por leis próprias, valores distintos as entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor
do maior benefício do regime geral de Previdência
Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 62, de 2009).
§ 5° É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados ate 1° de julho, fazendo-se o pagamento até o ﬁnal do exercício seguinte, quando terão
seus valores atualizados monetariamente. (Redação
dada pela Emenda Constitucional n° 62, de 2009).
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§ 6° As dotações orçamentárias e os créditos
abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir
a decisão exequenda determinar o pagamento integral
e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente
para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor
necessário a satisfação do seu débito, o sequestro
da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda
Constitutional n° 62, de 2009).
§ 7° O Presidente do Tribunal competente que, por
ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar
a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime
de responsabilidade e responderá, também, perante o
Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 62, de 2009).
§ 8° É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor
da execução para ﬁns de enquadramento de parcela
do total ao que dispõe o § 3° deste artigo. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 9° No momento da expedição dos precatórios,
independentemente de regulamentação, deles deverá
ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não
em dívida ativa e constituídos contra o credor original
pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 62, de 2009).
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará a Fazenda pública devedora, para
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda
do direito de abatimento, informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no §
9°, para os ﬁns nele previstos. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 62, de 2009).
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega
de créditos em precatórios para compra de imóveis
públicos do respectivo ente federado. (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 62, de 2009).
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento,
independentemente de sua natureza, será feita pelo
índice oﬁcial de remuneração básica da caderneta
de poupança, e, para ﬁns de compensação da mora,
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupança, ﬁcando ex-
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cluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído
pela Emenda Constitucional n° 62, de 2009).
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente,
seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando
ao cessionário o disposto nos §§ 2° e 3°. (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 62, de 2009).
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 62,
de 2009).
§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei
complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios,
dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida
e forma e prazo de liquidação. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 62, de 2009).
§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios,
de Estados, Distrito Federal e Municípios, reﬁnanciandoos diretamente. (Incluído pela Emenda Constitucional
n° 62, de 2009).
....................................................................................
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público. (Regulamento)
§ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oﬁciais
de registro e de seus prepostos, e deﬁnirá a ﬁscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para
ﬁxação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro.
§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro
depende de concurso público de provas e títulos, não
se permitindo que qualquer serventia ﬁque vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção,
por mais de seis meses.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Texto compilado
Institui o Código de Processo Civil.
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida,
também, nos casos em que o advogado funcionar em
causa própria. (Redação dada pela Lei n° 6.355, de
1976)
§ 1° O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação
dada pela Lei n° 5.925, de 1º-10-1973)
§ 2° As despesas abrangem não só as custas
dos atos do processo, como também a indenização
de viagem, diária de testemunha e remuneração do
assistente técnico. (Redação dada pela Lei n° 5.925,
de 1º-10-1973)
§ 3° Os honorários serão ﬁxados entre o mínimo
de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei n° 5.925, de 1º-10-1973)
a) o grau de zelo do proﬁssional; (Redação dada
pela Lei n° 5.925, de 1º-10-1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação
dada pela Lei no 5.925, de 1º-10-1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço. (Redação dada pela Lei n° 5.925, de
1º-10-1973)
§ 4° Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão ﬁxados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas
das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação
dada pela Lei n° 8.952, de 13-12-1994)
§ 5º Nas ações de indenização por ato ilícito
contra pessoa, o valor da condenação será a soma
das prestações vencidas com o capital necessário a
produzir a renda correspondente as prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também
mensalmente, na forma do § 2º do referido art. 602,
inclusive em consignação na folha de pagamentos do
devedor. (Incluído pela Lei n° 6.745, de 5-12-1979)
(Vide § 2° do art. 475-Q)
....................................................................................
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
(Redação dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
I – nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário-mínimo; (Redação dada
pela Lei n° 10.444, de 7-5-2002)
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II – nas causas, qualquer que seja o valor: (Redação dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
(Redação dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; (Redação dada pela Lei
n° 9.245, de 26-12-1995)
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; (Redação dada pela Lei n° 9.245, de
26-12-1995)
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre; (Redação dada pela
Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os
casos de processo de execução; (Redação dada pela
Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
f) de cobrança de honorários dos proﬁssionais
liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;
(Redação dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
g) que versem sobre revogação de doação; (Redação dada pela Lei n° 12.122, de 2009).
h) nos demais casos previstos em lei. (Incluído
pela Lei n° 12.122, de 2009).
Parágrafo único. Este procedimento não será
observado nas ações relativas ao estado e a capacidade das pessoas. (Redação dada pela Lei n° 9.245,
de 26-12-1995)
Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará
o rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará
quesitos, podendo indicar assistente técnico. (Redação
dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se
o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob
advertência prevista no § 2° deste artigo, determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda
Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. (Redação
dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
§ 1° A conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado
por conciliador. (Incluído pela Lei n° 9.245, de 26-121995)
§ 2° Deixando injustiﬁcadamente o réu de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial (art. 319), salvo se o
contrário resultar da prova dos autos, proferindo o juiz,
desde logo, a sentença. (Incluído pela Lei n° 9.245,
de 26-12-1995)
§ 3° As partes comparecerão pessoalmente à
audiência, podendo fazer-se representar por preposto
com poderes para transigir. (Incluído pela Lei n° 9.245,
de 26-12-1995)

61

Dezembro de 2010

§ 4° O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre
a natureza da demanda, determinando, se for o caso,
a conversão do procedimento sumário em ordinário.
(Incluído pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
§ 5° A conversão também ocorrerá quando houver
necessidade de prova técnica de maior complexidade.
(Incluído pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
Art. 278. Não obtida à conciliação, oferecerá o
réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas
e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde
logo, podendo indicar assistente técnico. (Redação
dada pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
§ 1° É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos
fatos referidos na inicial. (Redação dada pela Lei n°
9.245, de 26-12-1995)
§ 2° Havendo necessidade de produção de prova
oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas
nos arts. 329 e 330, I e II, será designada audiência
de instrução e julgamento para data próxima, não excedente de trinta dias, salvo se houver determinação
de perícia. (Redação dada pela Lei n° 9.245. de 2612-1995)
Art. 279. Os atos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigraﬁa,
estenotipia ou outro método hábil de documentação,
fazendo-se a respectiva transcrição se a determinar
o juiz. (Redação dada pela Lei n° 9.245, de 26-121995)
Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que
não for possível a taquigraﬁa, a estenotipia ou outro
método de documentação, os depoimentos serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial.
(Incluído pela Lei n° 9.245, de 26-12-1995)
Art. 280. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção
de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro
prejudicado e a intervenção fundada em contrato de
seguro. (Redação dada pela Lei n° 10.444, de 7-52002)
Art. 281. Findos a instrução e os debates orais,
o juiz proferirá sentença na própria audiência ou no
prazo de dez dias. (Redação dada pela Lei n° 9.245,
de 26-12-1995)
....................................................................................
LEI N° 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
....................................................................................
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RELATÓRIO
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado n° 329, de 2006
(Complementar), de autoria do Senador Sibá Machado, tem por escopo, com o art. 1°, alterar dezessete
artigos da Lei Complementar n° 76, de 1973, que dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo de desapropriação de
imóvel rural, por interesse social, para ﬁns de reforma
agrária. Com o art. 2°, o seu ilustre autor objetiva reordenar parágrafos, e com o art. 3° e último, estabelecer a cláusula de vigência, coincidente com a data
de publicação da norma em que eventualmente se
converter a proposição.
A justiﬁcação apóia-se em que a Constituição
Federal condiciona o direito de propriedade ao cumprimento de sua função social, pela via do aproveitamento racional e adequado, da utilização dos recursos
naturais disponíveis, da preservação do meio ambiente, da observância das disposições que regulam
as relações de trabalho e da exploração da terra de
modo que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores.
Diante disso, a proposição visa a combater a lentidão dos processos judiciais que versem sobre a desapropriação, o que se dará dito nas palavras do autor,
com a remoção de entraves que diﬁcultam o processo
de desapropriação ou que repercutem em aumento dos
custos ﬁnais da indenização. Além disso, o ilustre autor
pretende deduzir do pagamento das indenizações, por
desapropriação de imóvel destinado à reforma agrária,
os valores de depreciação do meio ambiente.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
II – Análise
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade são atendidos pela proposição, em vista de
que compete privativamente à União legislar sobre
direito civil e processual, a teor do art. 22, inciso I, da
Constituição Federal, e ao Congresso Nacional dispor
sobre os temas de competência da União, conforme
dispõe o art. 48 da Carta. Ademais, não há reserva de
iniciativa, das previstas no art. 61, § 1°, da Carta.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com base no art. 101, incisos I e II, alínea d, do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), tem
competência regimental para opinar sobre a constitucionalidade, jurídicidade e regimentalidade dos temas
que lhe são submetidos por deliberação do Plenário,
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bem assim, no mérito, sobre direito civil e processual
civil, de que trata a matéria versada na proposição.
A técnica legislativa empregada tem consonância
com as regras ditadas na Lei Complementar (LC) n°
95, de 26 de fevereiro de 1998, que disciplina a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal.
Apenas para manter-se o padrão instituído nessa norma, recomenda-se, na ementa, a indicação da
ﬁnalidade de lege ferenda; no art. 3º, a graﬁa de “Lei
Complementar” com iniciais maiúsculas; e no art. 2°,
a remoção do sinal de ordinal na indicação do art. 10,
grafado, equivocadamente, como “art. 10°”.
Mas não são as pequenas questões de forma,
passíveis de correção por emenda, que contaminam
a proposta: é o exame de mérito que deixa de recomendá-la, pois ainda que cercada de preceitos instituídos na Constituição Federal – relativos a direitos e
deveres individuais e coletivos, e Ordem econômica e
ﬁnanceira –, a iniciativa parece olvidar do devido processo legal, além de mitigar direitos igualmente assegurados na Carta.
Com efeito, uma análise abrangente da matéria,
ainda em juízo de delibação, recomenda não se cometam injustiças irremediáveis nem se elejam, abstratamente, dispositivos constitucionais em detrimento de
outros, como se fossem dotados de forca normativa
diversa. Realmente, têm hierarquia idêntica o inciso
XXIII do art. 5° da Carta, que outorga função social
a propriedade, e o inciso XXII, do mesmo artigo, que
garante o direito de propriedade, o que recomenda sejam as questões de propriedade sopesadas, em cada
caso, no âmbito do processo posto ao juízo competente, para que se cumpram não apenas os dispositivos
que autorizam a desapropriação, mas também os que
garantem os direitos do desapropriado.
As alterações alvitradas, na verdade, pouco têm
de transformadoras, mas eventualmente apresentam
potencial para acarretar enorme carga de subjetividade aos procedimentos relativos a desapropriação, o
que, de modo algum, trabalha em favor da segurança
jurídica. Veja-se, inicialmente, para ilustrar a primeira
hipótese – inexistência de fator de transformação –, a
proposta endereçada ao art. 1° da LC n° 76, de 1993,
restrita A simples adição da palavra qualquer: o procedimento judicial da desapropriação de qualquer imóvel
rural, por interesse social, para ﬁns de reforma agrária,
obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário,
previsto nesta Lei Complementar.
Evidentemente, o vocábulo “qualquer”, que se
preconiza introduzir no art. 1°, expletivo, e se o texto
legal permanecer exatamente como se encontra ne-
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nhum prejuízo trará para a sua aplicação, pois a norma
já é abrangente e sem esse vocábulo não perdera essa
característica: basta que se diga imóvel rural para que
se aplique a todo e qualquer imóvel rural.
No § 1° do art. 1° a proposta 6 de inclusão da
seguinte expressão: [a ação de desapropriação] não
poderá ter seu curso suspenso por mais de 90 (noventa dias), ainda que por decisão judicial proferida
em feito autônomo.
Ou seja, com o complemento da redação dada
ao § 1º do art 1º, se proibirá a suspensão de prazo
sem admitir as hipóteses de caso fortuito, força maior
ou convenção das partes para eventual composição, o
que representa um absurdo, na medida em que a ação
de desapropriação é ajuizada pela União e submetida
ao crivo de um juiz que representa o Estado. Em outras
palavras, a proposta é de negar, antecipadamente, no
texto da lei, a competência do juiz para determinar a
suspensão do processo, ainda que, no exame de caso
concreto, reconheça essa necessidade.
No art. 3º, há o acréscimo de novos marcos prescricionais para a propositura da ação de desapropriação
que, além da data do decreto declaratório que consta da redação do dispositivo, passaria a ser contada
também a partir da data de revogação, cassação ou
reforma de decisão judicial que suste os efeitos do
decreto. Como a questão envolve prazo prescricional,
o acréscimo recomendado teria força para postecipar
o termo no decreto de desapropriação e, assim, em
lugar de apresentar solução, ampliar as hipóteses de
lides assentadas no desdobramento do processo originário – sujeitando à impugnação fatos ocorridos a
partir da data de revogação, e até essa decisão, assim
como a cassação e a reforma judicial.
O art. 5º diz que a petição inicial da ação de desapropriação conterá, além dos requisitos previstos no
Código de Processo Civil (CPC), a oferta de preços, prevista na redação atual, que passará a ser ﬁxada sobre
a área registrada, desde que efetivamente encontrada
em campo e identiﬁcada no laudo administrativo. Ou
seja, a proposta embute descrédito do registro público
de imóveis rurais, o que contradiz a certeza jurídica
que deve emanar dos registros, exarados em caráter
privado, sob delegação e ﬁscalização do Poder Público (CF, art. 236).
No inciso IV, letra a, do art. 5º, a exigência proposta é a de descrição do imóvel por meio de memorial descritivo georreferenciado, com a identiﬁcação da
dimensão registrada e daquela efetivamente encontrada. Abstraída a redação, no mérito se vê, mais uma
vez, o descrédito dos títulos de registro de imóveis,
pelo sistema proposto, tanto que a iniciativa pressupõe a existência de discrepância entre as dimensões
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das áreas descritas nos documentos registrados e as
verídicas.
A esse respeito, a lei disciplinadora do tema não
deve cristalizar as mecânicas e formas de aferição de
dimensão das glebas, porque as tecnologias se sucedem. Em passado remoto, a descrição da propriedade
era feita por indicações da natureza, como a localização
do rio, a situação de determinado monte ou a direção
de um ponto cardeal; depois, vieram os mapas simples,
as relações lindeiras, e ainda, os referenciais naturais.
Hoje, o GPS (Sistema de Posicionamento Global) e
as demarcações por satélite dão a situação perfeita
do imóvel em graus, minutos e segundos, mas nada
faz supor que o sistema atual seja insuperável. Assim,
dizer memorial descritivo sob a forma “georreferenciada” excluiria qualquer outra sistemática superveniente,
ainda que se mostre mais satisfatória.
Na letra b do inciso IV do art. 5º da LC nº 76, de
1973, foi excluída a palavra “voluptuárias”, restando
sujeitas a ressarcimento apenas as benfeitorias úteis
e necessárias. Ilustrem-se com uma hipotética e rica
fazenda, com grande e luxuosa casa guarnecida por
obras estruturais suntuosas, garagem para carros e
barcos, galpões, churrasqueiras, quartos de hóspedes
e muitas dependências para uso dos proprietários.
Em seguida, aplique-se a essa fazenda a regra
desse dispositivo. Ora, em todos os Estados brasileiros
se encontram propriedades com essa descrição, com
valores históricos agregados, anos de trabalho expendidos no aprimoramento do conjunto da propriedade,
e a total indissociabilidade do que sejam obras voluptuárias, úteis e necessárias, porquanto destinadas ao
efetivo uso dos ocupantes do imóvel. Logo, a aplicação
da regra prevista na proposição – como ressarcimento
pouco maior que o valor da terra nua, sem considerar
que não se trata de venda, mas de desapropriação, que
é imposição unilateral da União –, representa descabida
intransigência para com o direito de propriedade, que
também está assegurado na Constituição.
Na mesma linha de desconsideração do valor intrínseco e de uso da propriedade com base no direito
a ela inerente, a redação sugerida para a letra c do
inciso IV do art. 5º da Lei nº 76, de 1973, dispositivo
que atualmente se limita a exigir a discriminação das
benfeitorias indenizáveis, passará a referir-se tão só
à terra nua, isto é, sem as benfeitorias, porém com o
seguinte acréscimo: “vedadas a avaliação e a indenização das benfeitorias úteis erigidas após o decreto
declaratório, sem autorização expressa do expropriante. Será excluído da indenização o custo da recomposição de danos ambientais eventualmente veriﬁcados
no imóvel”.
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A respeito dessa proposta, convém lembrar que
o Poder Judiciário, assoberbado por questões de todos
os matizes que o impedem de responder a tempo às
demandas, entre as quais as de desapropriação rural, deixarão sobrestada a vida das pessoas ligadas à
propriedade rural sobre a qual incida o dispositivo proposto, enquanto perdurar o procedimento. Isso porque
nenhuma benfeitoria poderá ser acrescida à gleba após
a expedição do decreto declaratório da expropriação,
qualquer que seja a natureza da benfeitoria, mesmo
as úteis e as necessárias, que serão desconsideradas
na avaliação, e não ressarcidas.
Portanto, ainda que o Poder Público volte atrás
e, unilateralmente, desista de proceder à desapropriação, ou que a concretize após dez anos da edição do
decreto, os proprietários rurais atingidos não poderão
introduzir melhoramentos em suas propriedades, em
suspensividade, e, se o ﬁzerem, as benfeitorias não
serão consideradas, caso se conﬁrme a desapropriação.
De gravidade igual, a previsão da letra c do inciso IV do art. 5º requer dos proprietários a recomposição dos danos ambientais, sob pena de terem deduzido o valor do ambiente deteriorado no atribuído à
propriedade. A proposta, da perspectiva de ocupação
do solo, é inadmissível em termos amplos, nacionais,
porquanto exige condição não prevista em lei antes da
ocupação do solo, o que evoca o princípio da anterioridade, acolhido pelo inciso XXXIX do art. 5º da CF e
reproduzido no Direito Penal, segundo o qual não há
crime sem lei anterior que o deﬁna, nem pena sem
prévia cominação legal.
Com efeito, nesse tópico da proposta, ainda que
não se trate de matéria penal, serve o paralelo porque
se pretende penalizar ﬁnanceiramente o proprietário
mediante o encontro de contas entre o valor da desapropriação e o de eventuais reduções do patrimônio
ambiental. Por essa óptica, o valor devido pela União,
ao proprietário, em razão da desapropriação, sofreria
redução motivada pela antropia, isto é, pela ação humana sobre as condições ambientais originais.
Da perspectiva lógica, essa proposta também
não se sustenta, pois a revisão comportamental humana, relativa ao meio ambiente, é recentíssima, e só
se tornou nítida ao ﬁm da terceira quadra do século
passado, pois até então o Poder Público, por quase
quinhentos anos, estimulou a caça e a pesca sem
qualquer limitação, e incentivou o progresso, traduzido pelo desmatamento e a construção de estradas,
casas, fábricas e edifícios.
Além disso, essa previsão legal direcionada à letra c do inciso IV do art. 5º contém, pelo menos, duas
impropriedades de natureza jurídica: primeiro, não se-
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ria possível realizar a efetiva avaliação das condições
originais da propriedade, em face do intemperismo
experimentado pelo meio ambiente desde tempos imemoriais. Veja-se que sobre o ambiente atuam avulsão,
aluvião, descargas elétricas, efeitos eólicos, incêndios
naturais, enchentes e outros fatores que o transformam
permanentemente. Consoante a proposta, esses fatores naturais passariam a ser atribuídos à falta de zelo
do proprietário e ensejariam a dedução do prejuízo
ambiental no valor da desapropriação.
A segunda impropriedade de natureza jurídica
decorre do subjetivismo que contaminaria o processo
de avaliação. Esse subjetivismo negaria o inciso XXIV
do art. 5º da Carta Federal, que autoriza a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização.
Evidentemente, a compensação de condições ambientais históricas, não apenas no meio rural, mas em
qualquer localidade do País, após quinhentos anos do
descobrimento, não seria igualitária nem justa.
No mesmo sentido é a proposta endereçada aos
incisos V e VI do art. 5° da LC n° 76, de 1996, de deduzir-se a parcela devida a conta do custo de recomposição ambiental, que, pelas mesmas razões, merece
ser repelida, assim como o inciso VII e os §§ 1° a 5°,
que tratam do desdobramento dessa proposta, inclusive com negativa “ao comando de título judicial, na
parte que desrespeitar o preceito”, isto é, a sentença
judicial faz letra morta na parte que não reconhecer o
custo de recomposição ambiental.
0 art. 6° altera a atual sistemática das audiências
e retira do § 1° desse artigo a previsão de depósito em
favor do desapropriado. o procedimento sumário tem
semelhanças com o previsto no art. 275 do Código de
Processo Civil (CPC), pela redução de prazos e a contestação apresentada em audiência. As semelhanças,
no entanto, acabam por aí, pois o PLS em exame pugna
pela alteração da regra geral de citações, que poderão
realizar-se em domingos e feriados ou, nos dias úteis,
fora do horário estabelecido na lei processual.
O art. 7° permanece com a mesma redação, exceto no § 3°, ao qual é aditada partícula prevendo a
citação do ente público, não deﬁnido, que se presume
seja o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA). A medida a dispensável, tendo em
vista que o processo judicial pressupõe a citação dos
que devem integrar a lide, e que a Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, proíbe mais de um
comando normativo para a mesma ﬁnalidade.
No art. 8°, substitui-se a palavra expropriante por
“autor’ e grafa-se “citação” no plural (“citações”). O mérito do dispositivo, porém, não foi alterado e nem as
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alterações carreiam substância a LC n° 76, de 1973,
razão pela qual também devem ser rejeitadas.
O art. 9° substitui o prazo de quinze dias para a
contestação, que passa a ser oferecida na audiência,
ou protocolizada ate essa data, na hipótese de o contestante a ela não comparecer. Além disso, os quesitos
serão adstritos aos pontos impugnados na contestação,
o que, de resto, esta previsto no CPC, que recomenda
ao juiz a ﬁxação dos pontos controvertidos.
O art. 10 acrescenta uma referência a atual redação: “conforme disposto no art. 100 da Constituição
Federal”.
O art. 11, que na LC nº 76, de 1993, trata da audiência na proposição dedica-se a prever que, se o valor
indicado no laudo pericial o corresponder a mais de
cinquenta por cento do valor ofertado pelo expropriante, é obrigatória a audiência de instrução e julgamento,
que se dará no prazo de quinze dias.
O art. 12 determina que o juiz proferirá a sentença, na audiência de instrução e julgamento ou, quando
dispensada, nos trinta dias subsequentes à conclusão
dos autos, indicando os fatos que motivaram o seu
convencimento.
Tem-se, assim, nos arts. 10, 11 e 12 um embricamento de normas que se repetem ou se contrapõem.
No que tange à indicação do art. 100 da Constituição,
é medida desnecessária, pois aquele comando não
precisa de reforço para ter eﬁcácia. A obrigatoriedade
da audiência, em razão do valor apurado no laudo oﬁcial (art. 11), e a dispensa dessa audiência, sem razão
estabelecida (art. 12), se somam numa discrepância ou,
no mínimo, geram uma lacuna, pois não são apontadas
as hipóteses de dispensa da audiência, que no outro
dispositivo é obrigatória. Quanto à determinação de que
o juiz indique os fundamentos de seu convencimento,
é norma de aplicação imediata, presente no inciso DC
do art. 93 da Constituição Federal, o que dispensa reprodução em norma de menor hierarquia.
Ainda no art. 12, proposto, os §§ 1°, 3° e 4° da
LC n° 76, de 1993, permanecem inalterados. No § 2°,
porém, o valor apurado deixa de ser o apontado na perícia e passa a ser o determinado na sentença. Trata-se
de uma alteração pertinente, se bem que, na prática,
inócua, porque a perícia, por si, não determina o valor
da indenização, que, para alcançar eﬁcácia, tem que
ser determinado na sentença.
O art. 13 mantém os atuais caput e § 1°. O § 2°
vigente prevê que, no julgamento dos recursos decorrentes da ação de desapropriação, não haverá revisor,
e a proposição lhe adita a seguinte ressalva: exceto
na hipótese de a condenação ser superior a cinquenta por cento do valor indicado na inicial. Essa medida
minimiza o devido processo legal, pois o duplo grau
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de jurisdição não pode ser condicionado a certos temas, como o das desapropriações. Ao nosso sentir, o
processo pode ter preferências, redução das medidas
consideradas protelatórias, suspensão de prerrogativas e outras nuances que permitam a sua aceleração,
mas não deve deixar de seguir os preceitos gerais, sob
pena de cair em descrédito da população e descumprir
a Constituição Federal, desde o comando que diz que
somos um Estado Democrático de Direito.
O art. 14 faz nova e desnecessária remissão ao
art. 100 da CF, ara aditar-lhe a seguinte condição: o
pagamento atenderá à forma prevista no a 10, parágrafo único (que, a seu turno, remete o tema ao art.
100 da CF). Em outras palavras, o pagamento se fará
de acordo com os dispositivos constitucionais e legais.
Sendo assim, não e necessário lembrar quais são.
O art. 15, que trata da reforma da sentença com
o aumento do valor da indenização, transfere o pagamento, atualmente de quinze dias após a publicação da
sentença, para a proposta orcamentária subsequente.
A medida aproveita a União, que não precisara ter nos
cofres o dinheiro necessário para as indenizações, mas
não é das mais assimiláveis por quem sofreu a desapropriação, nem acompanha a previsão constitucional
que determina seja justa a indenização.
O art. 18, §§ 2° e 3°, determina a competência do
juízo federal para a desapropriação sob a incidência
de ação discriminatória de terras devolutas estaduais,
operando-se a dependência sem interrupção do tramite
da ação principal. Trata-se de simples mecanismo processual que nada acrescenta aos preceitos vigentes.
O art. 19, no § 1°, ﬁxa os honorários do advogado
do expropriado entre 0,5 % (meio por cento) e 5% (cinco
por cento), mas esse valor, irrito por simples comparação a outras ações (art. 20 do CPC), ainda terá por
base de cálculo não o valor da causa, mas a diferença
entre os valores da indenização ﬁxado na sentença e
o da oferta inicial, levantado pelo expropriado.
Não bastasse essa redução de honorários, que
constituem alimentos para o advogado, o § prevê que
os honorários advocatícios e os periciais, juntamente
com os juros, as custas e demais encargos processuais,
constituem, para todos os efeitos, valores acessórios
e indissociáveis da indenização principal, o que contraria a Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil),
que da autonomia, inclusive executória, aos honorários de advogado.
Por ﬁm, o § 4° determina que o somatório dos
valores acessórios (honorários advocatícios, periciais,
juros, custas, despesas de distribuição, custos de realização pericia, transporte etc.) não pode exceder a
metade do valor do bem objeto da desapropriação.
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Signiﬁca dizer que o valor da propriedade será calculado tomando-se em consideração a terra nua, abstraídas as benfeitorias voluptuárias. Sobre esse valor
reduzido, serão calculados os valores acessórios,
que também restarão mitigados, o que reduzirá ainda
mais a motivação de defesa e debilitará o princípio do
contraditório.
O art. 21, ﬁnalmente, proíbe a ação reivindicatória
sobre imóveis rurais em processo de desapropriação (§
1°), ﬁcando o órgão executor da reforma agrária obrigado a promover a averbação da portaria do projeto

Quinta-feira 2

de assentamento de reforma agrária na matrícula do
imóvel (§ 2°), o que não tem senão valor operacional
e administrativo, sem nada acrescentar ao mérito. O
mesmo vale para a transferência dos conteúdos normativos dos §§ 1°, 4º, 5º, 6° e 7° do art. 6°, reordenados para os §§ 2°, 6°, 7°, 8° e 10, e o § 2° do art. 18,
para o § 4º.
III – Voto
Diante das considerações expendidas, o voto
é pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n° 329,
de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.605 e
1.606, de 2010, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento
dos Ofícios “S” nºs 5 e 7, de 2009.
Com referência ao Ofício “S” nº 5, de 2009, será
dada ciência ao Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário do Rio de Janeiro, em atendimento à conclusão do parecer.
O Ofício “S” nº 7, de 2009, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.607, de
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui unanimemente pela rejeição, por
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado
nº 329, de 2006-Complementar, de autoria do Senador Sibá Machado, que altera e acresce dispositivos à
Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, e dá
outras providências (desapropriação de imóvel rural
para reforma agrária).
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do
Regimento Interno, determina que a matéria seja deﬁnitivamente arquivada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.608 e
1.609, de 2010, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, concluindo contrariamente ao Projeto
de Lei da Câmara nº 104, de 2003 (nº 644/2003, na
Casa de Origem, das Deputadas Sandra Rosado e
Francisca Trindade), que assegura o gozo de licençamaternidade e licença-paternidade aos parlamentares
e dá outras providências.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
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décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez
ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo das
seguintes matérias:
– Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de
2003, tendo como primeira signatária a Senadora Serys Slhessarenko, que altera o sistema
constitucional de composição de Tribunais;
– Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador José Maranhão, que acrescenta alínea “c”
ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal, para estabelecer, em benefício dos comprovadamente pobres, a gratuidade do registro
da escritura pública do imóvel destinado à residência da família;
– Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de
2008, tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que acrescenta o art. 152-A à Constituição Federal, para determinar a vedação da
cobrança de taxa para emissão de segunda via
de documentos pessoais que tenham sido objeto
de roubo ou furto; e
– Proposta de Emenda à Constituição nº 24, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Osmar Dias, que altera o art. 159 da Constituição
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento dos
Municípios Portuários.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e encaminhados às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2006.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
Nº 945, DE 2010
Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2006, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa oﬁcial dos Podres da República,
alterando o art. 38, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962”, que tramita em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado nº 294, de 2004, que “Dá nova redação
à alínea e do art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para alterar o horário de transmissão do
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programa oﬁcial dos Poderes da República”. Projeto
de Lei do Senado nº 219, de 2005, que “Altera a Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, para o ﬁm de
ﬂexibilizar, facultativamente, o horário de transmissão
do programa a que se refere a alínea e do respectivo
art. 38, denominado Voz do Brasil”. Projeto de Lei do
Senado nº 353, de 2007, que “Altera a Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações, para evitar que seja suspensa
a transmissão radiofônica das sessões plenárias e das
Comissões em andamento no Senado Federal, em decorrência da veiculação obrigatória do programa “A Voz
do Brasil”. Projeto de Lei do Senado nº 368, de 2008,
que “Dá nova redação ao art. 38, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações, para tornar ﬂexível o horário de
retransmissão do programa oﬁcial de informações dos
Poderes da República, pelas rádios Senado, Câmara
e Justiça, nas circunstâncias que estabelece”. Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2009, que “Dá nova
redação ao art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. (Dispõe sobre as programações da Voz do
Brasil e das convocações de rede obrigatória gratuita
da radiodifusão)”.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.
– Senador Sérgio Zambiasi.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Passamos, pois, à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2006
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 294, de 2004; 219, de 2005; 353, de
2007; 368, de 2008; e 376, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2006 (nº 595/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de emissoras de radiodifusão transmitirem o
programa oﬁcial dos Poderes da República,
alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962.
Pareceres sob os nºs 1.602 a 1.604, de
2010, das Comissões
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator: Senador
Antonio Carlos Júnior, favorável ao Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2006, nos termos da
Emenda nº 1-CCT (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das demais matérias
que tramitam em conjunto;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos
termos do parecer da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e
– de Educação, Cultura e Esportes, Relator: Senador Sérgio Zambiasi, favorável ao
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2006, nos
termos da Emenda nº 2-CE (Substitutivo), que
oferece; e pela prejudicialidade das demais
matérias que tramitam em conjunto.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão dos projetos e das emendas, em turno único.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Alvaro Dias pede a palavra para discutir,
bem como os Srs. Senadores Antonio Carlos Júnior;
Eduardo Azeredo.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto
trata de ﬂexibilizar o horário da programação oﬁcial de
A Voz do Brasil, que tem mais de 70 anos.
Em muitas oportunidades, as emissoras de rádio tiveram diﬁculdades, ﬁcaram impedidas mesmo de
transmitir determinados eventos ao vivo em função da
coincidência de horário com a transmissão de A Voz
do Brasil.
A proposta que vem da Câmara teve o apensamento de mais cinco projetos no Senado. São cinco
projetos, entre eles um de minha autoria, cujo texto
acabou sendo também aproveitado no substitutivo
apresentado e aprovado pelas Comissões.
Às 19 horas, as emissoras educativas transmitirão A Voz do Brasil; entre 19 horas e 23 horas, horário oﬁcial de Brasília, as emissoras comerciais e
comunitárias. Portanto, ﬁca a critério da emissora e
de sua programação o horário deﬁnido para a transmissão de A Voz do Brasil. Entre 19 horas e 23 horas,
as emissoras educativas, vinculadas ao Poder Legislativo federal, estadual ou municipal, nos dias em que
houver sessão deliberativa no plenário da respectiva
Casa Legislativa.
Portanto, a ﬂexibilização do horário de transmissão de A Voz do Brasil, programa que está no ar há
mais de 70 anos, levando informação aos cidadãos,
nos mais distantes pontos do País, fazendo assim parte da história da radiodifusão brasileira, atende a esse
desejo de liberdade a ser conferida aos radiodifusores de determinar o momento mais adequado para a
transmissão do programa, dentro de faixas de horários
legalmente estabelecidas.
Portanto, sem abrir mão desse instrumento de
divulgação de atividades fundamentais para a vida
do povo brasileiro, estamos compatibilizando com o
interesse das emissoras de rádio.
Creio que é uma medida adequada que signiﬁca
a manutenção do serviço, sem, no entanto, sacriﬁcar
as emissoras de rádio com o engessamento da sua
programação diária.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, era um anseio antigo da
radiodifusão brasileira a ﬂexibilização do programa A
Voz do Brasil. Sendo Relator na Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática de
um projeto vindo da Câmara além de vários projetos
do Senado, eu apresentei um Substitutivo para buscar
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a ﬂexibilização desse horário às emissoras de rádio
comerciais e comunitárias que têm uma diversidade
grande na sua programação e que têm horários diferentes, inclusive em termos de audiência, de tipos de
programa com audiência. Isso estava, então, prejudicando as emissoras comerciais e comunitárias.
Assim, propusemos a ﬂexibilização do horário
entre as 19 horas e as 23 horas, para possibilitar que
as emissoras encaixassem A Voz do Brasil no horário que mais lhes conviesse, mantendo as emissoras
educativas e públicas transmitindo às 19 horas, que
seria uma alternativa para quem quisesse ouvir o programa nesse horário.
As emissoras comerciais e comunitárias que tiverem que alterar o horário, às 19 horas terão de avisar
em que horário transmitirão A Voz do Brasil.
O programa é de utilidade pública, porém a sua
inﬂexibilidade gerava danos às emissoras. Agora, estamos buscando uma ﬂexibilização que atenderá a
todos sem dúvida e não prejudicará os ouvintes que
têm interesse no programa A Voz do Brasil.
O Substitutivo foi nesse sentido e foi corroborado
pelos outros dois Relatores, Senadores Flexa Ribeiro
e Sérgio Zambiasi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será inscrito. Antes de V. Exª tem a palavra o
Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, num primeiro momento, quando esse
projeto foi submetido à Comissão de Ciência e Tecnologia, a minha posição foi de certa estranheza, já que
o projeto inicial, da Deputada Perpétua Almeida, falava
da obrigatoriedade também às emissoras de televisão
e propunha um horário entre dezenove e trinta e meia
noite e meia. Então, veriﬁca-se que foi feita uma alteração substancial, mantendo-se apenas para as rádios,
já que as televisões... Nós temos hoje a TV Senado, a
TV Câmara, a TV Justiça, a TV Brasil.
Vários outros argumentos que foram trazidos à
discussão naquela reunião mostraram a importância
e a necessidade dessa ﬂexibilização. Um deles é a
questão das grandes cidades brasileiras, onde, hoje,
o trânsito é caótico, é insuportável, e as rádios são o
meio de comunicação mais utilizado para o alerta aos
motoristas. Coincide, exatamente, a hora do rush com
o horário de transmissão de hoje, de 7 horas da noite até as 8 horas. Esse é um dos argumentos. Outro
argumento é o de que os próprios órgãos públicos já
detêm rádios, como a Rádio Senado e outras rádios
oﬁciais, pelo País afora. Um terceiro argumento diz
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respeito também aos jogos de futebol, que acabam
não podendo ser transmitidos parcialmente, quando
ocorrem em horário mais cedo.
Por outro lado, há de se lembrar da importância
de A Voz do Brasil para o País todo. Este é um País
enorme, onde há realidades diferentes, e o rádio é
muito ouvido ainda, especialmente, nas Regiões Norte
e Centro-Oeste, nas regiões rurais. Portanto, não podemos, de jeito algum, acabar com o programa A Voz
do Brasil, nem tampouco jogá-lo para ser transmitido
de madrugada.
Dessa forma, parece-me que o substitutivo, que
aqui chegou por meio da alternativa proposta pelo Senador Antonio Carlos Júnior e, depois, pela participação
do Senador Sérgio Zambiasi, é, agora, adequado. É uma
forma correta, é um meio-termo, faz-se a ﬂexibilização,
mantém-se um instrumento importante de comunicação
pública para todo o País, mas não da forma original,
como queria a Deputada Perpétua. Dessa maneira, o
programa terá de ser transmitido entre 19h e 23h. O
programa terá início entre 19h e 22h, sendo, portanto,
transmitido entre 19h e 23h. Esse, sim, é um horário
válido, e haverá alguma alteração. E sempre terá de
ser anunciado que, naquela data, A Voz do Brasil será
transmitida em horário alternativo.
Portanto, assim como o Líder Alvaro Dias, também quero me manifestar a favor da matéria, depois
de ter participado dessas discussões na Comissão de
Ciência e Tecnologia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para
discutir a matéria.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, chegamos a um entendimento de bom senso
com respeito à transmissão pelas emissoras de radiodifusão sonora, no que se refere à retransmissão,
à transmissão de A Voz do Brasil. Pode ser feita das
19h até as 22h, com sessenta minutos ininterruptos,
assim distribuídos: 25 minutos para o Poder Executivo, cinco minutos para o Poder Judiciário, dez minutos para o Senado e vinte minutos para a Câmara dos
Deputados.
Avalio que A Voz do Brasil se constitui num serviço de extraordinária relevância. É muito importante
que, em muitas situações, nas grandes metrópoles –
inclusive, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras
–, nesse horário entre 19h e 20h, haja informação útil
para aqueles que estão em meio ao trânsito tão sobrecarregado nos horários de congestionamento. Muitas
vezes, a notícia é importante até para avisar aqueles
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que estão indo para casa ou para o trabalho a respeito
de quais serão os melhores caminhos, no sentido de
evitarem lugares onde possam ter ocorrido acidentes.
Por vezes, há a necessidade ou a vontade da população de acompanhar algum jogo de futebol internacional ou muitos outros eventos que sejam transmitidos
no horário de A Voz do Brasil.
Portanto, proporcionar uma ﬂexibilidade entre 19h
e 22h para a transmissão de A Voz do Brasil é algo de
muito bom senso.
Cumprimento o Congresso Nacional por chegar
a essa melhor decisão.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente
José Sarney.
Apenas quero registrar meu profundo agradecimento à Presidência da Casa, ao Presidente José
Sarney, a todos os Líderes e aos colegas Senadoras
e Senadores.
Depois de uma discussão muito democrática,
que é o que esta Casa tem de fazer, encontramos o
consenso por meio do bom senso. Fui um dos que também apresentaram um projeto aqui lá atrás, em 2003,
em 2004, sugerindo a ﬂexibilização, nunca o ﬁm de A
Voz do Brasil, entendendo que esse é um programa
importante de prestação de serviços e de prestação de
contas das atividades públicas dos Poderes da Nação.
Realmente, é um programa importante.
O problema que sempre vi foi o engessamento
de um horário. Esse engessamento é que encontrava
resistência entre os ouvintes, principalmente, e essa
resistência está comprovada nas pesquisas. O rádio
chega às 19h com média de 19% de audiência, mas
encerra às 20h com pouco mais de 2% de audiência.
Então, isso caracteriza bem a reação do ouvinte em
relação à obrigatoriedade de um horário. A democracia
pede a ﬂexibilização.
A Casa do Senado, que é a Casa da democracia,
está dando a demonstração de que, com o diálogo, a
gente pode alcançar esse termo adequado, que ﬂexibiliza o horário de A Voz do Brasil entre 19h e 22h e que
ainda estabelece limites, freios, cuidados, para que o
programa seja devidamente valorizado, ao ponto de a
emissora que não o transmitir entre 19h e 20h ser obrigada a informar o horário em que o transmitirá.
Portanto, esse programa valorizou-se, qualiﬁcouse muito nos últimos tempos exatamente a partir dessa
discussão, modernizou-se a partir dessa discussão que
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o Congresso Nacional provocou. Não tenho dúvida de
que ele será ainda mais competitivo, na medida em que
as emissoras que optarem por transmitir outros programas vão competir com aquelas que optarem por,
às 19h, transmitir A Voz do Brasil. Mas o importante é
tirar o gesso, é desengessar, é ﬂexibilizar, é oportunizar que o ouvinte faça sua escolha.
Não tenho dúvida de que muitas emissoras, não
apenas no interior, mas também nas regiões metropolitanas, ainda farão a opção de transmitir A Voz do
Brasil às 19h, porque recolherão todas as audiências
que se dividiam entre as demais para si. Haverá, inclusive, um reﬂexo nessa pesquisa para melhor, mas, ao
mesmo tempo, permitir-se-á que, em horários como
19h, 20h, 21h ou 22h, em circunstâncias especiais,
seja transmitido o programa.
Cito o último exemplo: as ocorrências do Rio de
Janeiro. Tenho certeza de que muitos ouvintes ﬁcaram
frustrados quando, às 19h, as emissoras pararam de
transmitir informações importantes sobre o que estava
acontecendo na capital do Rio de Janeiro, uma das cidades mais amadas do Brasil e do mundo. Eles ﬁcaram
impedidos de ouvir as notícias, pela obrigatoriedade
da transmissão de A Voz do Brasil.
Essa ﬂexibilização – estamos chegando a um
consenso neste momento –, com certeza, vai melhorar a situação para o rádio, para os ouvintes e também
para A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente Sarney.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Para discutir, tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
quero registrar a importância do entendimento construído para votar essa matéria, o parecer do Senador
Antonio Carlos Júnior, o parecer do Senador Zambiasi. Todas as Senadoras e Senadores debateram essa
matéria. É importante a ﬂexibilização do horário de A
Voz do Brasil, mas ressalto que as emissoras educativas continuarão a transmitir, às 19h, esse programa.
As outras empresas e emissoras de radiodifusão farão
essa transmissão entre 19h e 22h.
É importante registrar também que, pontualmente, às 19h, todas as emissoras serão obrigadas a informar, numa peça publicitária, em que horário será
transmitido, até as 22h, o programa A Voz do Brasil.
Portanto, às 19h, pontualmente, todos informarão que
horário aquela emissora escolheu para transmitir esse
programa.
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Então, ﬁzemos um acordo, vamos votar a matéria
e somos pela aprovação, dentro desse entendimento
construído, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Peço a
palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dou somente
uma palavra em torno da racionalidade.
Hoje, existem as TV abertas: a TV Globo, a TV
Bandeirantes, a TV Record, o SBT, a SIM TV, a TV
Gazeta. Cada um dos diversos canais tem seus noticiários nos horários que mais convêm às emissoras, e
o telespectador que tem interesse na notícia busca a
notícia no horário em que a emissora as divulga.
A Voz do Brasil é um noticioso muito importante
para a consciência nacional, para a divulgação dos
atos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
E, por consenso, produziu-se o entendimento de se
fazer aquilo que a iniciativa privada faz também com
A Voz do Brasil. Que as empresas de rádio e difusão
divulguem A Voz do Brasil, com a obrigação, evidentemente, de, às 19h, informar a hora em que vão divulgála, com um comentário padrão! Isso foi produto de um
exaustivo entendimento, do consenso produzido pelo
diálogo entre as partes envolvidas. E quem vai ganhar
é o ouvinte, é o brasileiro, que vai continuar a ter a informação por meio das estações de rádio e televisão
– de rádio, no caso -, que vão ter ﬂexibilidade na sua
programação para informar na hora mais conveniente,
sem prejudicar, de forma alguma, a informação preciosa que o programa contém e que precisa repassar
à opinião pública brasileira.
O nosso voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação a Emenda nº 2 (Substitutivo), da
Comissão de Educação, que tem preferência regimental.
Peço a atenção dos Líderes para a votação da
Emenda nº 2.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a emenda substitutiva, ﬁcam prejudicados os projetos e as demais emendas.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação do vencido:
PARECER N° 1.610, DE 2010
DA COMISSÃO DIRETORA
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 2006
(n° 595, de 2003, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 2006
(n° 595, de 2003, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão
transmitirem o programa oﬁcial dos Poderes da República, alterando o art. 38 da Lei n ° 4.117, de 27 de
agosto de 1962.
Sala de Reuniões da Comissão 1º de dezembro
de 2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.610, DE 2010
Altera a Lei n° 4.117, de 27 de agosto
de 1962, para dispor sobre o horário de retransmissão obrigatória do programa oﬁcial
dos Poderes da Republica pelas emissoras
de radiodifusão sonora.
0 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 0 art. 38 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto
de 1962, passa a vigorar corn as seguintes alterações
e acréscimos, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1°:
“Art. 38 ..................................................
..............................................................
e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, exceto aos sábados, domingos
e feriados, o programa oﬁcial de informações
dos Poderes da República, ﬁcando reservados
60 (sessenta) minutos ininterruptos para essa
ﬁnalidade, dos quais 25 (vinte e cinco) minutos
serão utilizados pelo Poder Executivo, 5 (cinco)
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minutos pelo Poder Judiciário, 10 (dez) minutos pelo Senado Federal e 20 (vinte) minutos
pela Câmara dos Deputados;
..............................................................
§ 1°........................................................
§ 2° 0 programa de que trata a alínea e
do caput deste artigo devera ser retransmitido
sem cortes, corn início:
I – as 19 (dezenove) horas, horário oﬁcial
de Brasília, pelas emissoras educativas;
II – entre 19 (dezenove) horas e 22 (vinte
e duas) horas, horário oﬁcial de Brasilia, pelas
emissoras comerciais e comunitárias;
III – entre 19 (dezenove) horas e 22 (vinte
e duas) horas, horário oﬁcial de Brasília, pelas
emissoras educativas vinculadas aos Poderes
Legislativos Federal, Estadual ou Municipal,
nos dias em que houver sessão deliberativa no
plenário da respectiva Casa Legislativa.
§ 3° Os casos excepcionais de ﬂexibilização ou dispensa de retransmissão do programa
serão regulamentados pelo Poder Executivo.
§ 4° As emissoras de radiodifusão sonora
são obrigadas a veicular, diariamente, às 19
(dezenove) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, inserção informativa sobre o
horário de retransmissão do programa de que
trata a alínea e do caput deste artigo.” (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passamos, imediatamente, à sua apreciação em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas.
Discussão do Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria
é dada como deﬁnitivamente adotada, sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2009, conforme acordo feito pelas Lideranças.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2009
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009
(nº 3.937/2004, na Casa de origem, do Deputado Carlos Eduardo Cadoca), que estrutura o
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Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;
dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, o DecretoLei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985; revoga as Leis nºs 8.884, de 11
de junho de 1994, e 9.781, de 19 de janeiro
de 1999; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 2.347 a 2.351, de
2009, das Comissões
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator: Senador
Wellington Salgado, favorável, com as Emendas nºs 1 a 28 – CCT;
– de Serviços de Infraestrutura, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto, às Emendas nºs 1 a 28-CCT; e apresentando as Emendas nºs 29 a 31-CI;
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Romero Jucá, favorável ao Projeto, às
Emendas nºs 1 a 28-CCT; e nºs 29 a 31-CI;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
João Pedro, favorável ao Projeto e às Emendas
nºs 1 a 20, 22 a 28-CCT, 30 e 31-CI; parcialmente à Emenda nº 21-CCT, com subemenda;
apresentando, ainda, a Emenda nº 32-CMA; e
pela rejeição da Emenda nº 29-CI; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Romero Jucá, favorável ao
Projeto e às Emendas nºs 1 a 20, 22 a 28-CCT;
30 e 31-CI; e 32-CMA; parcialmente à Emenda
nº 21-CCT, nos termos da Subemenda CMA;
e pela rejeição da Emenda nº 29-CI.
Foram oferecidas as Emendas de nºs 33 a 37,
no plenário, perante a Mesa.
Sobre a mesa, parecer sobre as emendas de
plenário da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Relator: Senador
Cícero Lucena.
S. Exª não está presente. O parecer é favorável
à Emenda nº 33, na forma da subemenda, e favorável
às Emendas nºs 35, 36 e 37, prejudicando a Emenda nº 34.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 1.611, DE 2010
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação d Informática, sobre as Emendas n°s 33 a 37, de Plenário,
de autoria do Senador Aloizio Mercadante,
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apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 6, de 2009, do Deputado Carlos Eduardo
Cadoca, que estrutura o Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a
prevenção e repressão às infrações contra
a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei
n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº
9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras
providências.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, incorpora Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n° 3.937, de 2004, de autoria do Deputado Carlos Eduardo Cadoca, e ao Projeto de Lei
nº5.877, de 2005, de autoria do Poder Executivo, e tem
por objetivo estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência. Na redação proposta, cento e vinte
e oito artigos compõem o Projeto.
No Senado Federal, o parecer apresentado e
aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), de autoria do
Senador Wellington Salgado, concluiu pela aprovação
do PLC n° 6, de 2009, com vinte e oito emendas.
O parecer apresentado e aprovado pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura (CI), de autoria do
Senador Wellington Salgado, concluiu pela aprovação
do PLC nº 6, de 2009, com todas as emendas apresentadas pela CCT e corn três emendas adicionais.
Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o
parecer do relator Senador Romero Jucá concluiu pela
aprovação do PLC nº 6, de 2009, corn o acolhimento
de todas as emendas apresentadas cumulativamente
pela CCT e pela CI.
O parecer apresentado e aprovado pela Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, de autoria do Senador João Pedro,
concluiu pela aprovação do PLC nº 6, de 2009, corn
todas as vinte o oito emendas apresentadas pela CCT,
salvo a Emenda nº 21, a qual foi aprovada nos termos
da Subemenda CMA nº 1, e com a apresentação de
uma Emenda nº 32- CMA. 0 parecer concluiu, ainda,
pela aprovação das emendas nºs 30 e 31-CI e pela
rejeição da emenda nº 29-CI.
O parecer apresentado e aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, de autoria do Senador
Romero Jucá, concluiu pela aprovação do PLC nº 6,
de 2009, com o acolhimento das emendas apresenta-
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das pela CCT, CI e CMA, nos termos propostos pelo
parecer da CMA, isto é, com a rejeição da emenda
nº 29-CI.
Em Plenário, o Senador Aloizio Mercadante apresentou cinco emendas, de n2s 33 a 37, a seguir descritas.
As Emendas nºs 33 e 34 alteram os arts. 9º e 10
do PLC nº 6, de 2009, com um único objetivo: retirar
do Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) a competência exclusiva para celebrar convênios e contratos em nome da instituição
que preside. Pelas emendas, tal competência passa a
ser do Plenário do Cade. A justiﬁcativa anota que tal
atribuição ao colegiado fomentará a legitimidade dos
acordos celebrados pelo Cade.
A Emenda nº 35 altera o art. 19 do PLC nº 6, de
2009, para ampliar os poderes da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda
(SEAE/MF) no papel de “advogada da concorência”, isto
é, no seu poder opinativo sobre atos e normas implementados por qualquer autoridade pública ou privada,
em especial pelas agencias reguladoras. Pela emenda,
não apenas os atos submetidos por tais entidades
à consulta pública poderão ser objeto de análise
opinativa da Seae/MF, mas quaisquer atos praticados
por tais entidades, ainda que não submetidos à consulta pública.
A Emenda nº 36 altera o art. 37 do PLC nº 6, de
2009, com o intuito de diminuir em dez vezes o valor
mínimo da multa que o Cade deve impor ao condenado por infração da ordem econômica. Pela redação
original do PLC nº 6, de 2009, a multa mínima é de
1% do faturamento bruto da empresa condenada. Pela
emenda, a multa mínima passa a ser de 0,1% do faturamento bruto. Há outra mudança: pelo PLC nº 6, de
2009, a base de cálculo é o faturamento bruto obtido
no mercado relevante considerado; e, pela emenda,
a base de cálculo volta a ser o faturamento bruto do
infrator, no seu valor global, mas excluído o valor pago
a título de tributos.
A Emenda nº 37 restabelece o critério da lei em
vigor, Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, para a
apresentação de atos de concentração econômica pelo
Cade: ter, no mínimo, R$400.000.000,00 de faturamento bruto no ano anterior ao da realização da operação
de concentração econômica. Pela redação original do
PLC n° 6, de 2009, mais casos de uniões empresariais
devem ser apresentados ao Cade, já que o piso de faturamento foi ﬁxado em R$150.000.000,00.
A matéria foi distribuída a esta Comissão para
análise das emendas de Plenário, de n°s 33 a 37, e,
após sua apreciação, será encaminhada às Comissões
de Serviços de Infra-Estrutura, Assuntos Econômicos,
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, e, ao ﬁnal, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
II – Análise
Foram observadas as regras pertinentes à regimentalidade, dado que, nos termos dos incisos I e IX
do art. 104-C, acrescentado ao Regimento Interno do
Senado Federal pela Resolução nº 1, de 2007, cabe
a esta Comissão opinar sobre assuntos correlatos ao
desenvolvimento cientíﬁco, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação tecnológica, aspectos que podem
estar envolvidos nas emendas analisadas.
As Emendas nos 33 e 34 devem ser acolhidas,
na forma de Subemenda abaixo apresentada, porquanto o Plenário do Cade deve se ocupar com a
análise de convênios e contratos a serem celebrados
pela entidade.
De fato, as tarefas relacionadas à celebração
de convênios não podem ser desempenhadas, a contento, exclusivamente pelo Presidente do Tribunal. É
necessário o crivo do Conselho, a ﬁm de se garantir
a celebração de convênios que sejam oportunos para
o Cade.
E a aprovação das Emendas nos 33 e 34 na forma
de Subemenda, que acolhe a Emenda nº 33 e torna
prejudicada a Emenda nº 34, tem por objetivo ampliar
a discussão sobre as competências do Plenário do
Cade, as quais devem ser mantidas pelo PLC nº 6,
de 2009, em detrimento da incorreta concentração de
poderes monocráticos nas mãos do SuperintendenteGeral do Cade.
De fato, há excessiva concentração de poderes
na ﬁgura do Superintendente-Geral.
O projeto exige que o Tribunal outorgue ao
Superintendente-Geral a função de ﬁscalizar administrativamente o cumprimento de suas decisões.
Tal providência deve ser não uma exigência, e
sim uma opção do Tribunal, mesmo porque o Tribunal
poderá requerer que a Procuradoria Federal junto ao
Cade o faça, especialmente na via judicial, como reza
o art. 10, XII.
O Tribunal poderá, ainda, ﬁscalizar o cumprimento da decisão por si mesmo, como prevê o inciso XVIII
do art. 9º do projeto. Incorreto, portanto, exigir que os
autos do Tribunal sejam encaminhados ao Superintendente-Geral (art. 52).
É preciso preservar a competência do Tribunal
para realizar instrução complementar do feito. O mesmo pode ser dito quanto ao Conselheiro-Relator e
seus poderes instrutórios, que devem ser preservados. O correto seria dispor, no art. 59, II, do projeto,
que o Relator poderá instruir diretamente o processo

119

Dezembro de 2010

ou, se preferir, solicitar ao Superintendente-Geral que
o faça (idem para a hipótese do art. 65, § 1º, II). Essa
é a solução, a propósito, do inciso III do art. 11, o que
demonstra falta de sistematicidade do projeto nesse
aspecto. Também o inciso V do art. 11 sugere que o
Conselheiro-Relator deve se valer do SuperintendenteGeral para instruir o processo. O correto seria permitir
que o Conselheiro-Relator, como opção, se valha do
Superintendente-Geral, solução que merece ser observada, também, no inquérito e no processo administrativo (art. 67, § 2º, e art. 76).
Também cabe a crítica de que o Presidente do
Tribunal deve determinar ao Superintendente-Geral a
adoção de providências para o cumprimento das decisões do Tribunal. O correto seria permitir que o Presidente optasse pelo auxílio do Superintendente-Geral
e que a redação do dispositivo se limitasse às providências administrativas (art. 10, V). Isso é corroborado,
inclusive, pelo inciso XII do art. 10 do projeto, o qual
permite que o Presidente determine à Procuradoria a
adoção de providências judiciais.
Deve ser permitida a interposição de recurso,
perante o Tribunal, das decisões do SuperintendenteGeral que ordenar, em qualquer modalidade processual,
o arquivamento de denúncias (art. 66, § 4º). Deve ser
mantida, ainda, a possibilidade de o Tribunal avocar o
inquérito, mas exigida a distribuição do processo por
sorteio (art. 67, § 1º).
Deve ser permitida, também, a interposição de
recurso contra a decisão monocrática do Relator que
mantém a aprovação do ato de concentração (art. 65,
§ 1º, III).
O acordo em ato de concentração a ser celebrado pelo Superintendente-Geral concentra poderes nas
mãos deste, a despeito de o Tribunal possuir competência para aprovar ou rejeitar o acordo.
A previsão de que o “Conselheiro-Relator” participará do processo de negociação do acordo (art. 92,
§ 4º) é estranha, dado que o processo de ato de concentração somente é distribuído a um Relator após
sua impugnação pelo Superintendente-Geral ou após
a propositura de recurso ao Tribunal, pelo interessado,
contra a decisão do Superintendente-Geral que aprovou o ato de concentração. Seria necessário dispor
expressamente acerca do momento em que ocorrerá a
distribuição do ato de concentração a um Relator, para
ﬁns de cumprimento do art. 92, § 4º, do projeto.
A Emenda nº 35 é bastante meritória, porque
amplia os poderes da Seae/MF no papel de “advogada
da concorrência”, isto é, no seu poder opinativo sobre
atos e normas implementados por qualquer autoridade
pública ou privada, no que se refere aos efeitos concorrenciais ou anticoncorrenciais de tais atos.
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O mérito da Emenda nº 35, reside no fato de que,
muitas vezes, é o próprio Estado que, por meio de suas
agências reguladoras e outros órgãos setoriais, cria
regras anticoncorrenciais, impedindo ou diﬁcultando,
por exemplo, que novas empresas ingressem em mercados pouco competitivos. A despeito de a redação
original do PLC nº 6, de 2009, já prever a competência
da Seae/MF nesses casos, havia a restrição à análise
exclusiva dos atos colocados em regime de consulta
pública. Pela Emenda nº 35, de forma salutar, todo e
qualquer ato de tais entidades, ainda que não tenha
sido colocado em consulta pública, poderá ser apreciado pela Seae/MF.
A Emenda nº 36 deve ser acolhida porque, ao diminuir de 1% para 0,1% o piso da multa, isto é, o valor
mínimo da multa que o Cade deve impor ao condenado
por infração da ordem econômica, acabará por permitir
que o Cade observe, ao condenar o infrator, o princípio
da proporcionalidade em matéria econômica.
Pela lei em vigor, a multa mínima é de 1% do
faturamento bruto da empresa condenada. E, pela
emenda, a multa mínima passa a ser de 0,1% do faturamento bruto, o que auxiliará o Cade a julgar de
forma mais justa e aderente à realidade econômica
do infrator.
E tal redução do piso da multa não incentivará
a prática das infrações, dado que tal critério pode ser
substituído pelo Cade pela imposição de multa aderente
ao valor da vantagem econômica obtida pelo infrator
com o ilícito, sempre que quantiﬁcável.
O fato de a emenda reestabelecer a base de
cálculo prevista em lei, que é o faturamento bruto do
infrator no seu valor global, contribui para a segurança
jurídica na aplicação da multa. E não deve prevalecer a
objeção de que tal critério poderá elevar signiﬁcativamente o valor da multa, de modo a ofender o princípio
da proporcionalidade em matéria econômica, porquanto
pela Emenda nº 36 o valor do piso da multa caiu de
forma considerável, de 1% para 0,1%.
Por ﬁm, é meritória a Emenda nº 37, porque
restabelece o critério em vigor para a apresentação
de atos de concentração econômica pelo Cade, qual
seja o de ter, no mínimo, R$400.000.000,00 de faturamento.
De fato, a apresentação de atos de concentração econômica por empresas com baixo faturamento,
a partir de R$150.000.000,00, como anota a redação
original do PLC nº 6, de 2009, nada acrescenta para
a efetividade do controle de concentração empresarial
brasileiro. Ao contrário, tornará mais difícil o trabalho
do Cade na busca da celeridade processual e no foco
em concentrações empresariais de peso, as únicas
capazes de causar danos à concorrência.
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III – Voto
Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela
aprovação da Emenda de Plenário nº 33, na forma
de Subemenda, pela aprovação das Emendas de
Plenário nºs 35, 36 e 37, tornando-se prejudicada a
Emenda n° 34.
SUBEMENDA Nº 1 - CCT
À EMENDA N° 33 – PLEN
Suprima-se o inciso XI do art. 10 do PLC n° 6,
de 2009, renumerando-se os demais, e dê-se aos arts.
9°, 10, 11, 52, 59, 65, 67, 76 e 92 do Projeto de Lei da
Câmara n2 6, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 9° ..................................................
..............................................................
XX – ﬁrmar contratos e convênios com
órgãos ou entidades nacionais e submeter,
previamente, ao Ministro de Estado da Justiça
os que devam ser celebrados com organismos
estrangeiros ou internacionais.
.............................................................“
“Art. 10 .................................................
..............................................................
V – solicitar, a seu critério, que a Superintendência-Geral auxilie o Tribunal na tomada
de providências extrajudiciais para o cumprimento das decisões do Tribunal;
............................................................. ”
“Art. 11. ................................................
..............................................................
V – solicitar, a seu critério, que a Superintendência-Geral realize as diligências e a
produção das provas que entenderem pertinentes nos autos do processo administrativo,
na forma desta lei;
. ......................................................... ...”
“Art. 52. O cumprimento das decisões do
Tribunal e de compromissos e acordos ﬁrmados nos termos desta lei poderá, a critério do
Tribunal, ser ﬁscalizado pela SuperintendênciaGeral, com o respectivo encaminhamento dos
autos, após a decisão ﬁnal do Tribunal.
......................................................... ....”
“Art. 59. ................................................
..............................................................
II – determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a
seu critério, solicitar que a SuperintendênciaGeral a realize, declarando os pontos controversos e especiﬁcando as diligências a serem
produzidas.
................................................. ............”
“Art. 65 ..................................................
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§ 1° .......................................................
..............................................................
II – conhecerá do recurso e determinará a
realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos
controversos e especiﬁcando as diligências a
serem produzidas; ou
. ................................................ ............”
“Art. 67. ................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
II – transformar o inquérito administrativo
em processo administrativo, determinando a
realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos
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controversos e especiﬁcando as diligências a
serem produzidas.
.......................................................... ...”
“Art. 76. O Conselheiro-Relator poderá
determinar diligencias, em despacho fundamentado, podendo, a seu critério solicitar que
a Superintendência-Geral as realize, no prazo
assinado.
. .......................................................... ..”
“Art. 92. ................................................
..............................................................
§ 4º O \Conselheiro-Relator do processo,
escolhido na forma do inciso III do art. 10, participar do processo de negociação do acordo.
......................................................... ....”
Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles
para proferir o parecer sobre as emendas de plenário,
em substituição às demais Comissões de despacho.
PARECER Nº 1.612, DE 2010–PLEN
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara nº 6 incorpora substitutivo aprovado na Câmara
dos Deputados e tem por objetivo estruturar o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência.
No Senado Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela aprovação do
PLC nº 6, com o acolhimento de emendas apresentadas por diversas Comissões e a rejeição da Emenda
nº 29-CI.
Em plenário, o Senador Aloizio Mercadante apresentou cinco Emendas, as de nºs 33 a 37, que foram
submetidas à análise de Comissões da Casa.
A Comissão de Ciência e Tecnologia proferiu
parecer pela aprovação de todas as emendas, com
subemenda às Emendas nº 33 e 34.
Passo à análise.
Foram observadas as regras pertinentes à regimentalidade.
As Emendas nºs 33 e 34 devem ser acolhidas,
na forma do substitutivo apresentado pela Comissão
de Ciências e Tecnologia.
A Emenda nº 35 deve ser também aceita, porque
é bastante meritória, pois amplia os poderes da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério.
Em relação às Emendas 36 e 37, proponho que
sejam acolhidas na forma das subemendas. Vou me
pronunciar sobre isso.
Sr. Presidente, a principal inovação do projeto do
Cade é a autorização prévia para os processos de fusão
e incorporação de empresas. Realmente, devo dizer
que tenho muito receio dessa modiﬁcação, porque essas operações exigem grande grau de sigilo, instituição
que não existe hoje, infelizmente, no nosso País.
Dentro desse conceito, seria necessário reduzir o
prazo de aprovação nesse processo de fusão e incorporação. Por isso, dentro da Emenda nº 37, esse prazo foi
ﬁxado por um período de 120 dias, com possibilidade
de prorrogação. Era necessário também estabelecer
o montante de limites, para que o Cade não tivesse
de se ocupar com fusões e incorporações de pequeno
montante. Por essa razão, foi estabelecido o montante de R$1,04 bilhão como parâmetro para atuação do
Cade nos processos de incorporação. A multa para a
empresa no controle repressivo ﬁcou de 0,1% a 20%
do ramo da atividade empresarial, com o objetivo de
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impedir que uma multa pudesse atingir toda a receita
do conglomerado. Ficou estabelecido que a multa ao
administrador só ocorrerá no caso em que ﬁcar provado o dolo e a culpa. Foi também estabelecido que
não haverá autorização prévia no caso de consórcios
formados para disputar licitações. A caução judicial
poderá ser feita em qualquer bem e não somente em
dinheiro. O controle prévio cai para 120 dias.
A lei entra em vigor na data de sua publicação,
com exceção do controle prévio, que entrará em vigor
um ano depois.
Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela
aprovação da Emenda de Plenário nº 33, na forma da
subemenda apresentada pela Comissão de Ciência e
Tecnologia (CCT); pela prejudicialidade da Emenda nº
34; pela aprovação da Emenda nº 35; e, por ﬁm, pela
aprovação das Emendas nºs 36 e 37, na forma das
subemendas apresentadas.
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O parecer é favorável à Emenda nº 33, na forma da subemenda da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT);
é favorável à Emenda nº 35; é favorável às Emendas
nºs 36 e 37, com subemenda; e é pela prejudicialidade
da Emenda nº 34.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – Sr.
Presidente, por favor, para repetir: pela aprovação da
Emenda de Plenário nº 33, na forma de subemenda da
Comissão de Ciência e Tecnologia; pela prejudicialidade
da Emenda nº 34; pela aprovação da Emenda nº 35; e,
por ﬁm, pela aprovação das Emendas nºs 36 e 37, na
forma também de subemendas apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Exatamente como foi lido pela Mesa.
Com a palavra, o Senador José Agripino e, depois, o Senador Alvaro Dias.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu queria, inicialmente, cumprimentar
o Senador Dornelles pela profundidade da tarefa que
ele realizou. É um assunto que exige competência e
conhecimento de causa e ele coube nesse ﬁgurino
como uma luva.
Então, ele produziu para esta Casa um projeto de
lei aperfeiçoado em relação ao texto original, mas que,
na minha opinião – e aí vai o meu apelo a S. Exª –, ainda carece de um reparo, que quero colocar na emenda
que submeto, a esta altura, ao Relator, à racionalidade
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do Relator, ao conhecimento de causa do Relator, do
funcionamento da economia. Estou propondo que o
Relator acolha a minha proposta de que se suprima o
inciso XIX do §3º do art. 36 do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, que ele acaba de relatar.
A que se refere esse inciso, nesse parágrafo, nesse artigo? O projeto que está se votando dá ao Cade
poderes para aplicar multa e punir a quem exige a concessão de exclusividade para prestação de serviços
na área do comércio: concessionária de automóvel,
indústria de bebidas, de fumo. Empresas que, ao longo do tempo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Suplicy, investem em empresas localizadas
no seu Maranhão, no meu Rio Grande do Norte, na
sua São Paulo, que detêm exclusividade para a venda ou para a comercialização de um produto. Produto
que compete com outro produto, que tem o direito de
investir na exclusividade: eu quero vender Coca-Cola;
eu quero vender Pepsi-Cola. São duas empresas diferentes. Eu invisto na exclusividade, em uma empresa
forte, que emprega gente e que, portanto, adquire uma
condição negocial melhor para o consumidor. A matriz
investe na exclusividade do seu parceiro no Estado, e
o concorrente investe na exclusividade do seu parceiro
no Estado. E a concorrência se estabelece do mesmo
jeito há anos e anos e anos. Os investimentos acontecem, a geração de emprego acontece e a melhoria
negocial acontece.
Por esse projeto, essa concessão de exclusividade ﬁca passível de penalização. Condenável! Eu acho
que não é bom para o sistema econômico brasileiro.
Estou propondo, portanto, que se suprima esse inciso
nesse parágrafo desse artigo, para que a regra do jogo
permaneça e que os investimentos da concessão de
exclusividade possam continuar acontecendo.
Dessa forma, meu partido se compromete a votar,
com um elogio, o projeto relatado pelo Senador Dornelles, pedindo a ele que acolha, no seu texto, a proposta que faço, no melhor propósito de fazer com que as
condições negociais que até hoje existiram prossigam,
para que o consumidor ganhe, e que não exista a possibilidade de penalização pela concessão de exclusividade, que iria tolher as relações comerciais.
É a proposta e a colocação que faço.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sobre a
questão, Sr. Presidente, eu queria fazer um adendo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, da mesma
forma como o Senador José Agripino, elogiar o brilhante trabalho do Senador Francisco Dornelles. Sei
que o Senador Francisco Dornelles construiu com o
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Governo um entendimento em que pactuamos alguns
acordos, mas gostaria de solicitar ao Senador Dornelles
que acatasse a solicitação, o pleito feito pelo Senador
José Agripino, dentro da linha de entendimento para
votação da matéria.
Portanto, a Liderança do Governo dá o parecer
favorável, sem compromisso de veto, sem compromisso
de mérito futuro, mas para esta votação. Nós damos
o parecer favorável ao acatamento dessa matéria,
solicitando ao Senador Dornelles que proceda dessa
forma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Relator.
O Senador José Agripino apresentou uma sugestão e V. Exª poderá, se assim achar que deve fazer,
apresentar essa sugestão como subemenda ao projeto
de sua autoria, como Relator.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a emenda, a sugestão apresentada pelo Senador José
Agripino é totalmente pertinente e eu faço minhas as
suas palavras. Realmente, é uma sugestão meritória,
extremamente objetiva e positiva para a livre concorrência, o fortalecimento da iniciativa privada.
De modo que peço ao Presidente Sarney para
fazer da sugestão do Senador Agripino o que o Senador Romero Jucá está propondo: uma subemenda
de relator e a aprovação dessa sugestão apresentada, que realmente suprime o inciso XIX do §3º do art.
36 do projeto da Câmara. Faço da sua sugestão uma
subemenda de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero louvar o trabalho do Relator Francisco Dornelles e a postura adotada de discutir conosco, com
o nosso partido, as suas propostas de emendas para
aprimorar o Projeto nº 6, de 2009.
As medidas são necessárias para a consolidação de um ambiente institucional legal que garantirá
as condições mínimas para o bom funcionamento do
mercado e para a livre iniciativa dos agentes econômicos. A proposta estrutura o sistema. Com a estruturação proposta para o sistema brasileiro de concorrência, muitas práticas que diﬁcultam a eﬁciência
econômica poderão ser minimizadas, ou eliminadas,
como, por exemplo, os acordos entre concorrentes
para a ﬁxação de preços, a divisão de mercados e o
estabelecimento de cotas.
Um dos pontos a se destacar no projeto diz respeito à reestruturação do Cade, que passa a ser composto
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de um Tribunal Administrativo, uma SuperintendênciaGeral e um Departamento de Estudos Econômicos.
Além disso, o projeto apresenta várias inovações
no que diz respeito ao controle de atos de concentração
econômica. Por exemplo, o controle passa a ser prévio,
isto é, as empresas que intencionem promover a união
empresarial devem aguardar a decisão favorável do
Cade antes de realizarem a concentração econômica.
Já tivemos problemas dessa natureza.
O projeto tramitou nas diversas Comissões e,
por último, esteve nas mãos do Senador Francisco
Dornelles, que, em seu relatório sobre as emendas
apresentadas em plenário, aperfeiçoou ainda mais a
matéria, incluindo em seu substitutivo algumas alterações relevantes na forma de subemendas.
Dentre as alterações, destaco aquela que se
propõe a reduzir o piso da multa, que cai de 1% para
0,1% do faturamento bruto anual que a empresa infratora obteve com a atividade empresarial na qual
ocorreu a infração. A ﬁxação do teto da multa em 20%
também atende ao princípio da proporcionalidade em
matéria econômica.
Também merece destaque a expressa previsão
de que o administrador deverá ser punido apenas se
comprovada a sua culpa ou dolo.
Outra alteração importante promovida por Dornelles é a possibilidade de que a empresa infratora,
condenada pelo Cade ao pagamento de multa, possa
em juízo oferecer embargos à execução da multa mediante a prestação de caução por qualquer tipo de bem
ou garantia real, e não apenas caução em dinheiro,
como exige a atual redação do projeto.
Uma última alteração que gostaria de destacar
é a alteração do prazo para controle prévio de atos de
concentração econômica, que é reduzido de 240 para
120 dias, o que está em consonância com a experiência internacional e imprime agilidade nas decisões
que inﬂuenciam na própria viabilidade econômica das
operações.
Enﬁm, o parecer apresentado pelo Senador Francisco Dornelles aperfeiçoa a matéria.
Ultimamente temos assistido a eventos de diﬁculdades econômicas espalhados por todo o planeta. A
última grave crise, ocorrida em 2008, e que se propaga até hoje em alguns países, reforça a necessidade
de uma maior estabilidade dos mercados, segurança
jurídica e proteção e defesa dos direitos do cidadão.
É nesse contexto que temos que destacar a importância do papel que será desempenhado por um
novo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
A relevância de suas atividades está diretamente relacionada à boa ordem econômica e é fundamental para
o bom funcionamento da livre concorrência.
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Portanto, para ﬁnalizar, concordamos com o parecer do Senador Francisco Dornelles, inclusive em
relação à emenda proposta pelo Senador José Agripino, e estamos, portanto, de pleno acordo com a aprovação da matéria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, encerro a discussão do projeto, das emendas e subemendas, em turno único.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas
e subemendas, inclusive incorporando como subemenda a emenda sugestão do Senador José Agripino,
como subemenda do Relator.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas
e subemendas.
As Srªs e o Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das emendas de parecer favorável. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovadas.
Votação das subemendas de pareceres favoráveis. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação contrária,
aprovadas.
Ficam prejudicadas as emendas respectivas.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Fica prejudicada a Emenda nº 34.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER N° 1.613, DE 2010
COMISSÃO DIRETORA
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2009
(n° 3.937, de 2004, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 6, de 2009 (n° 3.937, de 2004, na Casa de origem),
que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica; altera a Lei n°
8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei n°
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3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, e a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de
1994, e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 1º de dezembro de 2010.
ANEXO AO PARECER N° 1.613, DE 2010
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2009 (n°
3.937, de 2004, na Casa de origem).
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica; altera a Lei n°
8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de
1994, e a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá
outras providências.
EMENDA N° 1
(Corresponde à Emenda n° 1 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se à ementa do Projeto a seguinte
redação:
“Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão
às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei
n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985,
e a Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997; revoga dispositivos da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e
a Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras
providências.”
EMENDA N° 2
(Corresponde à Emenda nº 2 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 6° do art. 6° do Projeto.
EMENDA N° 3
(Corresponde a Emenda n° 3 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 3° do art. 9° do Projeto.
EMENDA NO 4
(Corresponde a Emenda n° 4 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 6° do art. 9° do Projeto.
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EMENDA NO 5
(Corresponde a Subemenda n° 1 – CCT a
Emenda no 33 – PLEN)
Suprima-se o inciso XI do art. 10 do Projeto, renumerando-se os demais, e dê-se aos arts. 9°, 10, 11, 52,
59, 65, 67, 76 e 92 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 9° ...................................................
..............................................................
XX – ﬁrmar contratos e convênios com
órgãos ou entidades nacionais e submeter,
previamente, ao Ministro de Estado da Justiça
os que devam ser celebrados com organismos
estrangeiros ou internacionais.
........................................................... ..”
“Art. 10. ................................................
..............................................................
V – solicitar, a seu critério que a Superintendência-Geral auxilie o Tribunal na tomada
de providencias extrajudiciais para o cumprimento das decisões do Tribunal;
............................................................ .”
“Art. 11. ................................................
..............................................................
V – solicitar, a seu critério que a Superintendência-Geral realize as diligencias e a
produção das provas que entenderem pertinentes nos autos do processo administrativo,
na forma desta Lei;
.......................................................... ...”
“Art. 52. O cumprimento das decisões do
Tribunal e de compromissos e acordos ﬁrmados nos termos desta Lei poderá, a critério do
Tribunal, ser ﬁscalizado pela SuperintendênciaGeral, com o respectivo encaminhamento dos
autos, após a decisão ﬁnal do Tribunal.
“Art. 59 .................................................
..............................................................
II – determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a
seu critério, solicitar que a SuperintendênciaGeral a realize, declarando os pontos controversos e especiﬁcando as diligências a serem
produzidas.
. ..................................................... ...... “
“Art. 65 ..................................................
..............................................................
§1° ........................................................
..............................................................
II – conhecerá do recurso e determinará a
realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos
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controversos e especiﬁcando as diligências a
serem produzidas; ou
........................................................... ..”
“Art. 67 ..................................................
..............................................................
§ 2° .......................................................
..............................................................
II – transformar o inquérito administrativo
em processo administrativo, determinando a
realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos
controversos e especiﬁcando as diligências a
serem produzidas.
........................................................... ..”
“Art. 76. O Conselheiro-Relator poderá determinar diligências, em despacho fundamentado, podendo, a seu critério, solicitar
que a Superintendência-Geral as realize, no
prazo assinado
............................................................ .”
“Art. 92 ..................................................
..............................................................
§ 4° O Conselheiro-Relator do processo, escolhido na forma do inciso III do art.
10, participará do processo de negociação
do acordo.
.......................................................... ..”.
EMENDA N° 6
(Corresponde à Emenda n° 5 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se a alínea c do inciso VI do
art. 13 do Projeto.
EMENDA N° 7
(Corresponde à Emenda n° 6 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao art. 16 do Projeto a seguinte
redação:
“Art. 16. O Procurador-Chefe será nomeado pelo Presidente da República, depois
de aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros com mais de trinta anos
de idade, de notório conhecimento jurídico e
reputação ilibada.”
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EMENDA N° 9
(Corresponde à Emenda n° 8 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao § 2° do art. 16 do Projeto a seguinte redação:
“§ 2° O Procurador-Chefe poderá participar, sem
direito a voto, das reuniões do Tribunal, prestando
assistência e esclarecimentos, quando requisitado
pelos Conselheiros, na forma do Regimento Interno
do Tribunal.”
EMENDA N° 10
(Corresponde à Emenda n° 9 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao § 3° do art. 16 do Projeto a seguinte redação:
“§ 3° Aplicam-se ao Procurador-Chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos Conselheiros do Tribunal, exceto quanto ao comparecimento
às sessões.”
EMENDA N° 11
(Corresponde à Emenda n° 10 CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao § 4° do art. 16 do Projeto a seguinte redação:
“§ 4° Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Chefe, o Plenário
indicará e o Presidente do Tribunal designará o substituto eventual dentre os integrantes da Procuradoria
Federal Especializada.”
EMENDA N° 12
(Corresponde à Emenda n° 11 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao art. 18 do Projeto a seguinte
redação:
“Art. 18. O Economista-Chefe será nomeado pelo
Presidente da República, dentre brasileiros de ilibada
reputação e notório conhecimento econômico, por indicação do Ministro da Justiça, após aprovação pelo
Senado Federal.”
EMENDA N° 13
(Corresponde à Emenda n° 12 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o inciso I do art. 19 do Projeto.

EMENDA N° 8
(Corresponde à Emenda n° 7 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)

EMENDA N° 14
(Corresponde à Emenda n° 13 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)

Dê-se ao § 1° do art. 16 do Projeto a seguinte redação:

Dê-se ao inciso II do art. 19 do Projeto a
seguinte redação:

“§ 1° O Procurador-Chefe terá mandato de dois anos,
permitida sua recondução para um único período.”

“II – opinar, quando considerar pertinente, sobre
minutas de atos normativos elaborados por qualquer
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entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos referentes à promoção da concorrência, bem como demais atos que possam de qualquer forma limitar ou prejudicar a livre concorrência e
a livre iniciativa.”
EMENDA N° 15
(Corresponde à Emenda n°35 – PLEN)
Altere-se o inciso II do art. 19 do Projeto,
com a seguinte redação:
“II – opinar, quando considerar pertinente, sobre
minutas de atos normativos elaborados por qualquer
entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos referentes à promoção da concorrência, bem como nos demais atos dessas entidades
que possam de qualquer forma limitar ou prejudicar a
livre concorrência e a livre iniciativa, ou que possam
afetar o interesse geral dos agentes econômicos e dos
consumidores.”

127

Dezembro de 2010

EMENDA N° 20
(Corresponde a Emenda no 15 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o parágrafo único do art. 20
do Projeto.
EMENDA N° 21
(Corresponde a Subemenda de Plenário)
Suprima-se o inciso XIX do § 3º do art.
36 do Projeto.
EMENDA N° 22
(Corresponde à Subemenda à Emenda
n°36 – PLEN)
Dê-se aos incisos I e III do art. 37 e ao art. 98 do
Projeto a seguinte redação:

EMENDA N° 19
(Corresponde a Emenda n° 14 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)

“Art. 37. ................................................
I – no caso de empresa, multa de 0,1%
(zero vírgula um por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido, no último
exercício anterior à instauração do processo
administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca
será inferior à vantagem auferida, quando for
possível sua estimação;
..............................................................
III – no caso de administrador, direta ou
indiretamente responsável pela infração cometida, quando comprovada a sua culpa ou dolo,
multa de 1% (um por cento) a 20% (vinte por
cento) daquela aplicada à empresa, no caso
previsto no inciso I do caput deste artigo, ou
às pessoas jurídicas ou entidades, nos casos
previstos no inciso II do caput deste artigo.
. ................................................. ...........”
“Art. 98. O oferecimento de embargos
ou o ajuizamento de qualquer outra ação que
vise à desconstituição do título executivo não
suspenderá a execução, se não for garantido o juízo no valor das multas aplicadas ou
em outro ﬁxado pelo juiz da causa, para que
se garanta o cumprimento da decisão ﬁnal
proferida nos autos, inclusive no que tange a
multas diárias.”

Dê-se ao art. 20 do Projeto a seguinte
redação:

EMENDA N° 23
(Corresponde à Emenda n°16 – CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)

“Art. 20. O Procurador-Geral da República, ouvido
o Conselho Superior, designará membro do Ministério
Público Federal para, nesta qualidade, oﬁciar nos processos sujeitos a apreciação do Cade.”

Dê-se ao art. 52 do Projeto a seguinte redação:

EMENDA N° 16
(Corresponde a Emenda n° 32 – CMA/CCJ)
Dê-se ao inciso VII do art. 19 do Projeto
a seguinte redação:
“Art. 19. ................................................
VII – manifestar-se-á, quando julgar pertinente ou for solicitada, a respeito do impacto
concorrencial de negociações acerca do acesso ao mercado brasileiro.
............................................................ .”
EMENDA N° 17
(Corresponde a Emenda n° 30 – CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 3° do art. 19 do Projeto.
EMENDA NO 18
(Corresponde a Emenda n° 31 – CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 4° do art. 19 do Projeto.

“Art. 52. O cumprimento das decisões
do Tribunal e de compromissos e acordos ﬁrmados nos termos desta Lei será ﬁscalizado
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pelo próprio Tribunal, que criará, por resolução interna, estrutura especíﬁca sujeita ao
seu Presidente.”
EMENDA NO 24
(Corresponde a Subemenda a Emenda
n° 37 – PLEN)
Suprimam-se o § 3° do art. 65 e os §§ 2° e 3° do
art. 66 do Projeto, renumerando-se os remanescentes,
bem como suprima-se o § 9° de seu art. 88, dando-se
a seus arts. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 88, 90
e 129 a seguinte redação:
“Art. 53. .................................................
§ 1° Ao veriﬁcar que a petição não preenche os requisitos exigidos no caput deste
artigo ou apresenta defeitos e irregularidades
capazes de diﬁcultar o julgamento de mérito,
a Superintendência-Geral determinará, uma
única vez, que os requerentes a emendem,
sob pena de arquivamento.
§ 2° Após o protocolo da apresentação
do ato de concentração, ou de sua emenda,
a Superintendência-Geral fará publicar edital,
indicando o nome dos requerentes, a natureza da operação e os setores econômicos
envolvidos.”
“Art. 54. Após cumpridas as providências indicadas no art. 53, a SuperintendênciaGeral:
. ............................................................ ”
“Art. 55. Concluída a instrução complementar determinada na forma do inciso II do
caput do art. 54 desta Lei, a SuperintendênciaGeral deverá manifestar-se sobre seu satisfatório cumprimento, recebendo-a como adequada ao exame de mérito ou determinando seja
refeita, por incompleta.”
“Art. 56. A Superintendência-Geral poderá, por meio de decisão fundamentada, declarar a operação como complexa e determinar
a realização de nova instrução complementar,
especiﬁcando as diligências a serem produzidas.
Parágrafo único. Declarada a operação
como complexa, poderá a SuperintendênciaGeral requerer ao Tribunal a prorrogação do
prazo de que trata o § 2° do art. 88 desta
Lei.”
“Art. 57. Concluídas as instruções complementares de que tratam o inciso II do art.
54 e o art. 56 desta Lei, a SuperintendênciaGeral:
. .......................................................... ..”
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“Art. 58. O requerente poderá oferecer,
no prazo de oito dias da data da impugnação da Superintendência-Geral, em petição
escrita, dirigida ao Presidente do Tribunal,
manifestação expondo as razões de fato e de
direito com que se opõe a impugnação do ato
de concentração da Superintendência-Geral,
juntando todas as provas, estudos e pareceres
que corroboram seu pedido.
............................................................. ”
“Art. 59. Após a manifestação do requerente, o Conselheiro-Relator:
..............................................................
II – determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a
seu critério, solicitar que a SuperintendênciaGeral a realize, declarando os pontos controversos e especiﬁcando as diligências a serem
produzidas.
.......................................................... ...”
“Art. 60. Após a conclusão da instrução,
o Conselheiro-Relator determinará a inclusão
do processo em pauta para julgamento.”
“Art. 64. O descumprimento dos prazos
previstos nesta lei implica a aprovação tácita
do ato de concentração econômica.
. ......................................................... ...”
“Art. 88. ................................................
I – pelo menos um dos grupos envolvidos
na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação,
equivalente ou superior a R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais); e
II – pelo menos um outro grupo envolvido
na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação,
equivalente ou superior a R$40.000.000,00
(quarenta milhões de reais).
..............................................................
§ 2º O controle dos atos de concentração
de que trata o caput deste artigo será prévio e
realizado em, no máximo, 120 (cento e vinte)
dias a contar do protocolo da petição, podendo ser prorrogado:
I – por até 60 (sessenta) dias, a pedido
das empresas requerentes do ato de concentração econômica; ou
II – por até 90 (noventa) dias, mediante
decisão fundamentada do Tribunal, em que sejam especiﬁcadas as razões para a extensão, o
prazo da prorrogação, que não será renovável,
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e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento do processo, ﬁcando
vedada a cumulação desse prazo com o prazo
previsto no inciso I deste parágrafo.
.......................................................... ...”
“Art. 90. ................................................
..............................................................
IV – 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint
venture, salvo se voltados ao atendimento de
um empreendimento especíﬁco e com prazo
determinado.
Parágrafo único. Não serão considerados
atos de concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 desta lei, os descritos no inciso
IV do caput, quando destinados às licitações
promovidas pela administração pública direta
e indireta e aos contratos delas decorrentes.”
“Art. 129. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, salvo quanto aos dispositivos que disciplinam o controle prévio de apresentação de atos de concentração econômica,
os quais entram em vigor 1 (um) ano após a
data de sua publicação.”
EMENDA N° 25
(Corresponde à Emenda nº 17-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 1º do art. 52 do Projeto.
EMENDA Nº 26
(Corresponde à Emenda nº 18-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao § 1° do art. 67 do Projeto a seguinte
redação:
“§ 1° O Tribunal poderá, mediante provocação de um Conselheiro e em decisão fundamentada, avocar o inquérito administrativo
ou procedimento preparatório de inquérito
administrativo arquivado pela Superintendência-Geral, ﬁcando prevento o Conselheiro que
encaminhou a provocação.”
EMENDA N° 27
(Corresponde à Emenda n° 19-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Suprima-se o § 4° do art. 85 do Projeto.
EMENDA N° 28
(Corresponde à Emenda n° 20—CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao art. 87, caput, do Projeto a seguinte
redação:
“Art. 87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipiﬁcados na Lei nº 8.137, de 27 de
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dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel,
tais como os tipiﬁcados na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e os tipiﬁcados no art. 288
do Código Penal, a celebração de acordo de
leniência, nos termos desta lei, determina a
suspensão do curso do prazo prescricional e
impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneﬁciário da leniência.
Parágrafo único. Cumprido o acordo de
leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se
refere o caput deste artigo.”
EMENDA Nº 29
(Corresponde à Subemenda n° 1-CMA/CCJ, à
Emenda n° 21-CCT/CI/CAE)
Dê-se ao inciso I do caput do art. 88 do Projeto
a seguinte redação:
“Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de
concentração econômica em que, cumulativamente:
I – pelo menos um dos grupos envolvidos
na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação,
equivalente ou superior a R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais).
.......................................................... ...”
EMENDA Nº 30
(Corresponde à Emenda nº 22-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Dê-se ao art. 98 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 98. O oferecimento de embargos
ou o ajuizamento de qualquer outra ação que
vise à desconstituição do título executivo não
suspenderá a execução, se não for depositado, em dinheiro, em juízo o valor da multa
aplicada ou prestada caução, a ser ﬁxada pelo
juízo, que garanta o cumprimento da decisão
ﬁnal proferida nos autos.”
EMENDA Nº 31
(Corresponde à Emenda nº 23-CCT/CI/CAE/CMA/
CCJ)
Suprima-se o § 3° do art. 98 do Projeto.
EMENDA Nº 32
(Corresponde à Emenda nº 24-CCT/CI/CAE/CMA/
CCJ)
Suprima-se o § 1° do art. 122 do Projeto.
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EMENDA Nº 33
(Corresponde à Emenda nº 25-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-A,
renumerando-se os demais:
“Art. 122-A. As disposições desta lei aplicam-se subsidiariamente à legislação especíﬁca e às respectivas leis de criação das agências reguladoras.”
EMENDA Nº 34
(Corresponde à Emenda n° 26-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-B,
renumerando-se os demais:
“Art. 122-B. O inciso XIX do art. 19 da
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. ................................................
XIX – exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das
infrações da ordem econômica, ressalvadas
as pertencentes ao Tribunal Administrativo de
Defesa Econômica do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica — CADE;(NR)”
EMENDA Nº 35
(Corresponde à Emenda nº 27-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-C,
renumerando-se os demais:
“Art. 122-C. O § 2º do art. 7º da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
§ 2º Os atos de que trata o § 1º serão
submetidos à apreciação do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica — CADE,
por meio do órgão regulador.(NR)”
EMENDA Nº 36
(Corresponde à Emenda nº 28-CCT/CI/CAE/CMA/CCJ)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 122-D,
renumerando-se os demais:
“Art. 122-D. A Anatel editará, em 90 dias
a contar da publicação desta lei, normativo
disciplinando o tempo e modo da análise de
que trata o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997.”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Sem contestação.
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Encerro a discussão e declaro aprovada a redação ﬁnal.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 263, de 2004.
Esta matéria é muito importante, porque se trata do cadastro positivo, tão discutido e requerido pela
população para que nós tomássemos uma decisão a
esse respeito.
Item extrapauta:
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2004
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2004 (nº 405/2007, naquela Casa), que
acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para dispor sobre a formação do cadastro positivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito.
Há, sobre a mesa, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Marco Maciel, que será publicado na forma
regimental.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 1.614, DE 2010
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre Emenda da Câmara
dos Deputados ao PLS n° 263, de 2004, que
acrescenta § 6° ao art. 43 da Lei n° 8.078,
de 11 de novembro de 1990, para dispor
sobre a formação do cadastro positivo nos
Sistemas de Proteção ao Crédito.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Esta Comissão examina o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 263, de 2004, de autoria do Senador
Rodolpho Tourinho, que acrescenta § 60 ao art. 43 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990), para dispor sobre a formação de cadastro positivo nos Sistemas de Proteção
ao Crédito.
Excetuada a cláusula de vigência, limita-se o
projeto a acrescentar § 6º ao art. 43 do CDC, com o
seguinte teor:
Art. 43. ..................................................
§ 6º No fornecimento de produtos ou
serviços que envolvam outorga de crédito ou
concessão de ﬁnanciamento ao consumidor,
o fornecedor informará, aos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, sobre o adimple-
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mento das obrigações pelo consumidor para
formação de cadastro positivo.
A justiﬁcação explicita o objetivo de melhorar a
qualidade das informações constantes dos arquivos
de crédito com a inclusão de dados referentes aos
bons pagadores.
Aﬁrma, ainda, que a prestação de informações
sobre o cumprimento, pelo consumidor, de suas obrigações contribuirá para aumentar a segurança na
concessão do crédito e para diminuir as taxas de juros
atualmente cobradas no mercado.
No Senado Federal, o projeto foi aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
sendo Relator o Senador Garibaldi Alves Filho, e também na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
sendo Relator o saudoso Senador Gilberto Mestrinho, com a seguinte redação ﬁnal para o § 6º do art.
43 do CDC:
No fornecimento de produtos ou serviços que
envolvam outorga de crédito ou concessão de ﬁnanciamento ao consumidor, o fornecedor informará aos
sistemas de proteção ao crédito, para formação de cadastro positivo, as características e o adimplemento das
obrigações contraídas, dispensando-se, na hipótese, a
comunicação a que alude o § 2º do art. 43. (NR)
Na Câmara dos Deputados, onde tramitou como
PL nº 405, de 2007, foi o projeto aprovado com emenda substitutiva, de seguinte redação para o § 6º do art.
43 do CDC:
No fornecimento de produtos ou serviços que
envolvam outorga de crédito ou concessão de ﬁnanciamento ao consumidor, o fornecedor informará aos
sistemas de proteção ao crédito, para formação de
cadastro positivo, somente o adimplemento da obrigação contraída, sempre que houver a prévia concordância e autorização expressa do consumidor para
tal registro.(NR)
No Senado Federal, onde tramita como Emenda
da Câmara dos Deputados ao PLS nº 263, de 2004, a
matéria será apreciada nesta CCJ e, posteriormente,
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).
II – Análise
Passamos à abordagem da Emenda da Câmara dos Deputados ao PLS nº 263, de 2004, sob os
parâmetros de constitucionalidade, regimentalidade,
juridicidade, técnica legislativa e mérito.
2.1 Constitucionalidade
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o
projeto não apresenta vícios, porquanto observadas
as regras pertinentes à:
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a) competência do ente federativo, dado que cabe
privativamente à União legislar sobre direito civil (art.
22, inciso I, da Constituição) e informática (art. 22, inciso IV, da Constituição), e concorrentemente sobre
direito econômico e produção (art. 24, incisos I e V, da
Constituição), temas que abarcam a hipótese sob exame, representada pela exigência de que o fornecedor
outorgue aos sistemas de proteção ao crédito dados
sobre o adimplemento da obrigação contraída;
b) iniciativa legislativa, atribuída a membro do
Senado Federal (art. 61 da Constituição), inclusive
sob o tema em análise, uma vez que não inserido
entre aqueles de iniciativa privativa do Presidente da
República ou de outros titulares previstos no texto
constitucional;
c) inexistência de ofensa a cláusula pétrea, dado
que o projeto não tende a abolir os princípios e garantias tutelados no § 4º do art. 60 da Constituição. Ao
contrário, exigi que o fornecedor outorgue aos sistemas
de proteção ao crédito dados sobre o adimplemento
da obrigação contraída somente com a prévia e expressa concordância e autorização do consumidor,
mais fomenta do que restringe a tutela dos direitos e
garantias individuais, em especial a inviolabilidade de
consciência e de crença e a proteção da vida privada,
intimidade, honra e imagem.
Sob o enfoque da constitucionalidade material, o
projeto não apresenta vícios, por cinco fundamentos.
Primeiro, promove restrição à liberdade de iniciativa econômica em consonância com o princípio da
proporcionalidade e a promoção de valores sociais,
em especial a soberania nacional e a função social da
propriedade dos dados. Nesse aspecto – restrição à
liberdade de iniciativa econômica –, a constitucionalidade material da restrição está vinculada à presença,
cumulada, dos seguintes requisitos:
a) previsão em lei (art. 170, parágrafo único, da CF);
b) não implicar plena supressão do direito à liberdade de iniciativa econômica, sob pena de ofensa
ao princípio da proporcionalidade; e
c) visar à efetivação de princípios sociais (intervencionistas) positivados na ordem econômica constitucional.
No projeto em análise, como reconhecido, todos
os requisitos estão presentes, uma vez que:
a) a categoria legislativa eleita para implementar a normatização proposta – lei ordinária – observa
o comando constitucional previsto no parágrafo único
do art. 170 da Constituição;
b) a transferência de dados sobre adimplemento, obrigação do fornecedor para com os sistemas de
proteção ao crédito, apenas poderá ser realizada com
a prévia e expressa autorização do consumidor. Obser-
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vado está, o princípio da proporcionalidade, tendo em
vista que a restrição promovida à liberdade de iniciativa econômica não alcança, em si, nível substancial,
bem como guarda compatibilidade com o objetivo de
distribuir proporcionalmente, entre consumidores e proprietários ou gestores de bancos públicos ou privados,
os riscos a dignidade da pessoa humana derivados do
uso de informações pessoais; e
c) a restrição imposta pelo projeto fomenta a efetividade do princípio social da ordem econômica, qual
seja, a função social da propriedade de dados, a ﬁm
de compatibilizar os dados privados, pertencentes ao
titular, com o seu ﬁm social, de fomento ao crédito e a
busca do pleno emprego dos fatores de produção.
Segundo, a criação e manutenção de cadastros
positivos por detentores de bancos de dados consubstancia atividade econômica de objeto lícito e sujeita a
liberdade de iniciativa econômica.
Terceiro, não há, supressão de direito ou garantia
individual do consumidor. É constitucional a possibilidade de inclusão de dados no cadastro positivo, com a
prévia anuência do consumidor, como sugere a Emenda
ao projeto aprovada pela Câmara dos Deputados.
Isso porque a inclusão, em sistemas de proteção
ao crédito, de dados creditícios referentes a usuários
de crédito (consumidores) constitui requisito necessário
ao exercício dessa atividade econômica, a qual está
baseada em dados e informações sobre operações de
crédito ﬁrmadas com consumidores.
E a exigência de anuência prévia do consumidor,
imposta pela Emenda ao projeto aprovada na Câmara
dos Deputados, não inviabiliza a formação e manutenção de cadastros positivos e deve, portanto, ser
considerada razoável e proporcional a restrição que
tal atividade opera na intimidade e na vida privada dos
consumidores (CF, art. 5º, inc. X).
Quarto, os cadastros positivos fomentam a efetividade de diversos princípios constitucionais que
informam a ordem econômica, em especial: a) a livre
iniciativa econômica (CF, art. 170, caput); b) a defesa
do consumidor (CF, art. 170, inc. V), porquanto propiciará o barateamento da captação de empréstimo
pelos bons pagadores; c) a defesa da concorrência
(CF, art. 170, inc. IV), porque estimulará a competição,
entre instituições ﬁnanceiras, pela oferta, aos bons pagadores, de serviços creditícios mais baratos; e d) a
busca do pleno emprego (CF, art. 170, inc. VIII), porque
propiciará maior eﬁciência alocativa na concessão de
crédito, tanto no aspecto subjetivo (a quem conceder
o crédito), como no aspecto objetivo (volume de crédito a ser concedido).
Quinto, considerada a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não há vício de inconstitucionalidade
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se a busca de objetivos e valores juridicamente tutelados – no caso, a livre iniciativa econômica, a defesa
da concorrência, a defesa do consumidor e a busca do
pleno emprego, promovidos por meio do exercício da
atividade relacionada aos cadastros positivos – acarreta restrição razoável e proporcional (isto é, que atenda
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade) a
direitos e garantias fundamentais.
Na hipótese, a restrição é razoável e proporcional, porque os benefícios que os cadastros positivos
geram compensam, largamente, os custos de sua
formação e manutenção – no caso, a restrição, não
excessiva, operada nos direitos fundamentais à vida
privada e à intimidade dos consumidores que sejam
tomadores de crédito.
Questão diversa, a ser abordada no mérito da
presente análise, relaciona-se à possibilidade de utilização do cadastro no intuito de discriminar ilicitamente
consumidores de crédito.
2.2 REGIMENTALIDADE
Quanto à regimentalidade, nos termos do art.
101, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas
por deliberação do Plenário.
2.3 JURIDICIDADE
A juridicidade do projeto sob estudo deve observar
os aspectos de inovação, efetividade, espécie normativa
adequada, coercitividade e generalidade. Passemos à
análise de cada dimensão proposta.
A inovação no ordenamento jurídico constitui
consequência evidente do projeto, porquanto institui
regime jurídico para a formação dos cadastros positivos de proteção ao crédito, formado a partir de dados
pessoais dos tomadores de crédito, dados esses capazes de atestar a boa conduta de seus titulares em
face de compromissos assumidos.
A efetividade do projeto, por sua vez, é expressiva, porque explicita e regula os potenciais conﬂitos
travados entre os bens jurídicos tutelados - direitos da
personalidade do consumidor - e a atividade econômica exercida pelos bancos de dados. Tais elementos
facilitam a publicidade dessa norma no seio social, a
ﬁscalização de seu cumprimento e, por consequência,
a sua efetividade, a qual é representada pela potencial
utilização de tais cadastros por prestadores de serviço
de crédito, os quais passarão a deter criterio objetivo
para discriminar consumidores.
A deliberação em aprego esta encartada na especie normativa adequada, já que, quanto aos bancos
privados que fomentam a proteção ao credito, devem
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as restrições a liberdade de exercício de atividade econômica estar previstas em lei ordinária, como preceitua
o parágrafo único do art. 170 da Constituição.
A coercitividade também foi observada, dado que
o projeto prevê, de modo expresso, que o fornecedor
deverá informar aos serviços de proteção ao crédito dados sobre o adimplemento da obrigação contraída.
Por ﬁm, presente também a generalidade, porque
as normas do projeto aplicam-se, indistintamente, a
todos os fornecedores, consumidores, proprietários e
gestores de banco de dados de proteção ao crédito.
Não há no projeto, em conclusão, vício de juridicidade.
2.4 TÉCNICA LEGISLATIVA
Acerca da técnica legislativa, merecem destaque
as abordagens relacionadas à inclusão de matéria diversa ao tema e à redação das disposições normativas
contidas no projeto sob exame
De um lado, não há inclusão de matéria diversa
ao tema, e a expressão utilizada - “cadastro positivo”
- preenche os requisitos de redação das disposições
normativas, por ser afeta ao senso comum e designar,
de modo abrangente, o conjunto de dados capazes de
atestar a boa conduta de consumidores que tenham assumido compromissos com fornecedores de crédito.
Conclui-se, nesses termos, que o projeto observa
as regras de técnica legislativa.
2.5 MERITO
Acerca do merito, o projeto acresce nova ﬁnalidade aos bancos de dados crediticios, caracterizada
pela inclusão de informações sobre o adimplemento
de obrigações pelos consumidores que sejam tomadores de credito.
A proposição fomenta a circulação de riquezas e
incentiva a atividade economica, em especial a atividade de outorga de credito e ﬁnanciamento ao consumidor, porquanto os dados obtidos por meio do cadastro
positivo reduzem a assimetria de informação em favor
do fornecedor de credito, o qual podera, nesse contexto, reduzir o custo e ampliar o volume do credito
que outorga.
A utilidade social da medida evidencia-se, nesse
contexto, pelo incremento de linhas de credito mais
baratas e amplas aos consumidores que, com base
nos criterios adotados pelo gestor do cadastro positivo,
sejam considerados bons pagadores, isto é, devedores de baixo risco.
Deve-se observar, entretanto, que os criterios
deﬁnidos pelos gestores de cadastros positivos podem, em certas circunstancias, discriminar, de modo
riado razo~vel, diversas categorias de consumidores
corn perﬁl de baixo risco para a conduta inadimplente.
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Entre as diversas formas de discriminação ilicita identiﬁcaveis, duas merecem destaque:
a) primeiro, a discriminação operada entre o bom
tomador de credito e aquele que regularmente não toma
credito, porque prefere adquirir bens ou servicos por
meio de pagamento a vista. Na hipotese, quem compra a vista não possuire perﬁl indicado em cadastros
positivos de credito; se eventualmente necessitar de
credito, não detes, provavelmente, as mesmas facilidades e descontos ofertados ao contumaz consumidor
(e born pagador)
de crédito;
b) segundo, o cadastro positivo propiciará o monitoramento do nível de endividamento do consumidor,
o que possibilita a discriminação entre consumidores
que não atrasam seus pagamentos, mas que possuam
níveis de endividamento (relação entre renda e volume
de crédito tomado) distintos.
É salutar a Emenda ao projeto apresentada pela
Câmara dos Deputados, a qual exige prévia autorização
do consumidor para que o fornecedor possa, então,
encaminhar aos serviços de proteção ao crédito dados
sobre o adimplemento do crédito. Esse aspecto pode
levar à conclusão de que a instituição do cadastro positivo provavelmente produzirá as seguintes práticas
comerciais no mercado:
i) os ofertantes de crédito tenderão a exigir que
o cadastrado outorgue a autorização necessária à formação de seu cadastro positivo; desinformado sobre
as consequências do ato ou diante de uma venda casada (concessão de crédito com a condição de inclusão de seu nome em cadastro positivo), o cadastrado
será compelido a autorizar sua inclusão em cadastro
positivo; trata-se de prática abusiva com certa chance
de ser adotada no mercado;
ii) de posse das informações constantes do cadastro positivo, os ofertantes de crédito poderão, a
seu critério: a) oferecer condições vantajosas a clientes com nenhum ou baixo nível de endividamento; b)
negar crédito a clientes com médio ou elevado nível
de endividamento, ainda que tais clientes não estejam
em atraso com nenhuma de suas obrigações, o que
leva à conclusão de que o cadastro positivo não servirá
apenas para ofertar juros baixos aos bons pagadores,
mas poderá impedir que bons pagadores com nível
médio ou elevado de endividamento obtenham novos
empréstimos, ainda que estejam em dia com o pagamento de seus empréstimos em andamento; e
iii) os gestores de banco de dados passarão a
vender ao mercado dois tipos de informações valiosas:
a) classiﬁcação dos cadastrados quanto ao risco de
lhes serem concedidas novas linhas de crédito, o que
reduz o âmbito de proteção do direito à privacidade
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do cadastrado; b) dados sobre o perﬁl do cadastrado
quanto a seus hábitos de compra, a ﬁm de facilitar a
ação do marketing direto, o que constitui evidente restrição do direito à intimidade do cadastrado.
Tais observações, entretanto, não desautorizam
o mérito do projeto, sendo que eventuais abusos poderão ser corrigidos pela ação dos órgãos ﬁscalizadores
competentes e, também, pela atuação do Poder Judiciário, a ﬁm de se evitar a discriminação não razoável
entre consumidores que cumprem suas obrigações à
vista ou a crédito, com alto ou baixo nível de endividamento.
Deve-se observar, ademais, como bem anota a
Emenda ao projeto apresentada pela Câmara dos Deputados, que o fornecedor poderá informar ao serviço
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de banco de dados, tão somente, o fato de ter sido
adimplida a obrigação, isto é, outras informações sobre a estrutura creditícia da operação não poderão ser
veiculadas. Tal fato certamente diﬁcultará o uso abusivo
e discriminatório dessas informações pelos serviços
de banco de dados, o que reforça o mérito da Emenda
apresentada pela Câmara dos Deputados.
III – Voto
Em consonância com as justiﬁcativas apresentadas, opinamos pela aprovação da Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado no
263, de 2004.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2009. Senador Demóstenes Torres, Presidente - Senador
Marco Maciel, Relator
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante
para proferir parecer sobre a matéria, em substituição
à Comissão de Assuntos Econômicos. (Pausa.)
S. Exª não está presente.
Designo o Senador Marco Maciel para proferir
parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, já que ele foi o Relator na Comissão
de Constituição e Justiça e também na de Assuntos
Econômicos. Assim, conhece muito bem a matéria e
pode oferecer o parecer.
PARECER Nº 1.615, DE 2010–PLEN
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Pois não.
Sr. Presidente, eu gostaria aqui, por delegação
do Líder, Senador José Agripino, de dizer que o parecer é favorável à aprovação da matéria, consoante
parecer aprovado, por unanimidade, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Devo dizer também a V. Exª, Sr. Presidente, que
o Senador José Agripino, posteriormente, usará da
palavra para tecer considerações adicionais sobre o
tema, e também o mesmo com relação ao Senador
Antonio Carlos Júnior.
Mas gostaria de dizer que, entre as grandes
vantagens da aprovação da referida proposição, está
a expectativa, que ocorrerá certamente, de uma redução dos spreads. Os spreads no Brasil ainda estão
muito altos. Essa é uma grande reclamação dos setores bancário e ﬁnanceiro, de modo especial, mas nós
todos estamos, mais do que convictos, certos de que
a aprovação da referida proposição vai contribuir para
uma paulatina redução dos spreads.
Daí por que nosso encaminhamento é favorável
à aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável.
Passamos à discussão da Emenda da Câmara,
em turno único.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para discutir, concedo a palavra ao Senador José
Agripino e, em seguida, ao Senador...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou procurar
ser sucinto e breve com relação a esta matéria, que é
importantíssima, muito importante. Veja bem: os tomadores de empréstimos no Brasil hoje são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é avaliada,
na sua capacidade de pagar e na sua pontualidade de
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pagar, por diversas formas ou ﬁltros. As pessoas físicas
até poderiam ser, mas não o são. E as pessoas físicas
são niveladas. Os bons pagadores pagam a mesma
taxa de juros que os maus pagadores.
O que esse projeto de cadastro positivo está trazendo é, para as pessoas físicas, fundamentalmente,
a oportunidade não do cadastro negativo, porque o
cadastro negativo já existe para empresas e pessoas
físicas, os maus pagadores, o SPC. Mas e o que é bom
pagador e que se nivela por baixo? Vai ter, agora, a
oportunidade, por esse projeto, do cadastro positivo,
para que ele se apresente como um pagador pontual, um adimplente, e não um inadimplente, para que
o spread bancário, a taxa de juros que ele paga seja
compatível com a sua seriedade e não com o devedor relapso.
Esse projeto vai beneﬁciar milhares de pessoas
e negócios de pessoas físicas, que vão poder tomar
dinheiro emprestado mais barato, com o cadastro positivo, mostrando que são adimplentes, que são bons
pagadores e que têm um instrumento para mostrar. E
as entidades que emprestam dinheiro, as ﬁnanceiras,
vão, evidentemente, se espelhar nesse cadastro positivo e poder emprestar, com um risco menor, a juros
mais baixos.
Essa é a matéria que estamos votando, e que
foi muito bem relatada pelo Senador Marco Maciel, e
o meu projeto, a par de elogiar o relatório de S. Exª, é
manifestar, de forma entusiástica, o voto favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para registrar a importância do projeto. É um projeto
do Senador Rodolpho Tourinho, relatado pelo Senador
Marco Maciel e pelo Senador Mercadante. O Senador
Mercadante não está presente, mas quero registrar a
importância do trabalho de S. Exª para que chegássemos a um entendimento com o Governo e aprovássemos a matéria.
Como todos disseram aqui, é uma matéria importante, cria o cadastro positivo, um cadastro proativo, que vai fazer com que o crédito possa melhorar
no Brasil e ﬁcar mais barato.
Portanto, nós encaminhamos favoravelmente,
registrando que é um passo importante para melhorar
a qualidade e o valor do crédito brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é da maior importância a aprovação do projeto do cadastro positivo, pois o spread
bancário, que é a diferença entre o que o banco paga
para captar os recursos e o que o banco empresta ao
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tomador, nas pessoas físicas, é muito maior do que
nas pessoas jurídicas. Obviamente, o risco das pessoas físicas é maior. Contudo, nas pessoas jurídicas,
a avaliação é individual. Faz-se a análise econômica
e ﬁnanceira da empresa, faz-se a análise de crédito e
defere-se o crédito de acordo com o risco que a empresa apresenta para a instituição ﬁnanceira.
No caso das pessoas físicas, o nivelamento é por
baixo, ou seja, a taxa de inadimplência, que é o maior
peso do spread bancário, é jogada toda em cima da
pessoa física, seja ela quem for, seja ela boa ou má
pagadora.
Então, o cadastro positivo é da maior importância,
porque vai separar o joio do trigo. Ou seja, vai indicar
riscos mais baixos para os bons pagadores, riscos mais
altos para os maus pagadores; spreads mais baixos
para os bons pagadores, spreads mais altos para os
maus pagadores.
Então, a composição ﬁnal da taxa de juros para
os bons pagadores será efetivamente mais adequada
e mais baixa, enquanto os maus pagadores continuarão sendo punidos.
Então, ele é da maior importância para baixar
o custo do crédito que, no Brasil, já é alto. Primeiro,
porque a nossa taxa de juros já é alta, ainda mais,
os spreads bancários são muito altos, principalmente pela falta de informação para separar os bons dos
maus pagadores.
Então, esse projeto é da maior importância. O
Senador Rodolpho Tourinho foi o autor. O projeto foi
para a Câmara e voltou. O Senador Marco Maciel foi o
Relator na CCJ, e o Senador Aloizio Mercadante – vou
fazer um registro aqui para o Senador Aloizio Mercadante – entendeu a importância da aprovação desse
projeto e abriu mão de fazer qualquer modiﬁcação. O
relatório dele também é na linha do relatório do Senador Marco Maciel.
Portanto, vamos parabenizar o Senador Marco
Maciel e o Senador Aloizio Mercadante.
Então, era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
Continua em discussão. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Alfredo Cotait.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para ratiﬁcar a importância da aprovação desse projeto.
O cadastro positivo é um grande passo à frente para nós
melhorarmos as condições do crédito aos consumidores, às pessoas físicas, aos contribuintes. Esse projeto
vem ao encontro dos anseios de toda a população que
está cansada de pagar uma taxa de juros elevada, ou
aqueles bons pagadores que são obrigados a pagar
devido ao nível de inadimplência, no qual o risco das

DEZEMBRO54831
2010

Quinta-feira 2

operações deﬁne essas taxas de juros em valores
elevados. Com certeza, a aprovação do cadastro positivo virá para diminuir o spread bancário e melhorar
a qualidade do crédito aos consumidores.
Portanto, Sr. Presidente, está aqui a minha observação pela importância da aprovação desse projeto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
registrar que o Senador Aloizio Mercadante gostaria
muito de estar aqui, porque ele se envolveu na discussão desse projeto, que justamente cria uma forma de
cadastro positivo para aqueles que estão realizando
atividades de interesse.
Como o Presidente Lula precisou conversar de
uma maneira especial hoje com o Senador Aloizio Mercadante, eu gostaria aqui de justiﬁcar a ausência dele,
que ocorreu em função de um chamado especial do
Presidente. O Senador Aloizio Mercadante logo mais
estará aqui, mas me pediu que eu assim justiﬁcasse
a ausência dele, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua em discussão.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª deseja ainda continuar no telefone ou vai usar o microfone?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Estava atento aqui à
Senadora Patrícia Saboya,que estava aqui conosco,
a Deputada Estadual mais votada. Não é Senadora
porque não quis.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– E toda a Casa com inveja de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois é.
Presidente Sarney, eu quero fazer um registro só
para parabenizar o Senador Rodolpho Tourinho, que
aqui representou, com muito talento e competência o
Estado da Bahia.
Ele estava hoje aqui no Senado Federal. Passou
lá no meu Gabinete e lamentavelmente eu não estava
e não pude abraçá-lo. Ele é o autor do projeto que estamos aprovando hoje, que cria o Cadastro Positivo. Pelo
que já foi dito aqui, é realmente uma estrutura que vem
ao encontro dos interesses dos usuários do sistema
ﬁnanceiro, porque, em vez de listar os inadimplentes,
vai fazer um cadastro daqueles que cumprem com
suas obrigações em dia e com isso vão poder negociar junto ao banco uma taxa de juros mais a contento
para seus empreendimentos, diferentemente do que
acontecia com a inadimplência quando todos pagavam
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pelos maus pagadores. Agora não. Quem estiver em
dia com suas obrigações terá tratamento diferenciado
em virtude do cadastro positivo.
Quero, com isso, parabenizar o Senador Rodolpho Tourinho e o Senado Federal, que hoje aprova, em
deﬁnitivo, o projeto de lei de autoria de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou passar à votação da Emenda da Câmara, nos
termos do art. 286 do Regimento Interno.
Em votação.
Os Senadores e as Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 1.616, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 263, de 2004 (nº 405, de 2007, na
Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2004, que
acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para dispor sobre a formação do
cadastro positivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito,
consolidando a Emenda da Câmara dos Deputados,
aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 1º de dezembro de 2010.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.616, DE 2010
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 263, de 2004 (nº 405, de 2007, na
Câmara dos Deputados).
Acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), para dispor
sobre a formação de cadastro positivo nos
sistemas de proteção ao crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa
a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 43 ..................................................
..............................................................
§ 6º No fornecimento de produtos ou
serviços que envolvam outorga de crédito ou
concessão de ﬁnanciamento ao consumidor,
o fornecedor informará aos sistemas de proteção ao crédito, para formação de cadastro
positivo, somente o adimplemento da obrigação
contraída, sempre que houver a prévia concordância e autorização expressa do consumidor
para tal registro.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Senadores e as Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Quero me congratular com a Casa porque essa
matéria estava incluída entre aquelas cuja votação
era esperada ainda nesta Legislatura. Concluímos a
votação. Ela é da maior importância para o povo brasileiro, principalmente para os mais pobres tomadores
de crédito a juros altos neste País.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de saber se as medidas provisórias que foram aprovadas na Câmara já chegaram ao plenário,
porque, se já tiverem chegado a 499 e a 500, solicitaria a leitura para que pudéssemos contar a sessão de
amanhã já com a pauta bloqueada para que tivésse-

138

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54833
2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mos condição de votar essas matérias na terça e na
quarta-feira, porque elas têm prazo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já chegou a Medida Provisória nº 499.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Gostaria de pedir, então, a leitura dela, assim que V. Exª
determinar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 914, de 2010, do
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, que
submete à apreciação desta Casa a Medida Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei nº 10.683, transforma funções comissionadas técnicas em cargos, e
altera as Leis nºs 8.460, de 17 de setembro de 1992,
e 11.526, de 4 de outubro de 2007.
Com referência à medida provisória que acaba
de ser lida, a Presidência comunica ao Plenário que
o prazo de 45 dias para apreciação já se encontra
esgotado e o da vigência esgotar-se-á no dia 2 de fevereiro de 2011.
Assim, sendo a Presidência inclui a matéria na
pauta de amanhã e a pauta da Casa, na forma constitucional, ﬁca trancada.
São os seguintes o ofício e a medida
provisória:
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Of. no 914/2010/PS-GSE
Brasília, 30 de novembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória no 499, de 2010, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 24-11-10,
que “Altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003;
transforma Funções Comissionadas Técnicas em cargos em comissão; e altera as Leis nos 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 11.526, de 4 de outubro de 2007”,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 32, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 1o
Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerro a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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.
2
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.
3
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

189

Dezembro de 2010

termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
4
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.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 1.476, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Cícero Lucena, CI)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de ori-
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gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe
sobre a advertência em rótulos de alimentos
e bulas de medicamentos que contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Flávio Arns, CAS)
8
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.
9
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.
10
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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11
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.
12
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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
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14
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).
15
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).
16
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
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Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Leomar Quintanilha.
17
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.
18
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.
19
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.
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20
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.
21
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.
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
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23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
24
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.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
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tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
26
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.
27
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).
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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.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175,
DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316,
DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
30
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341,
DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
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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.
31
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 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341,
de 2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e 390, de 2005
– Complementares; 141, 231 e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007– Complementares;
17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 – Complementares,
e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
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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.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265,
DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684,
DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17,
DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
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de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84,
DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004 –
Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e
390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261, de
2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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44
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.
45
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
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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.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236,
DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
pela prejudicialidade das matérias que tramitam
em conjunto.
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47
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.
48
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),
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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.
49
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.
50
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.
51
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
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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.
52
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.
53
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.
54
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 834, de 2010, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, a ﬁm de que tenham tramitação autônoma.
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55
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a palavra ao primeiro orador inscrito Senador Mão Santa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Aloizio
Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu estava em uma audiência com o Presidente Lula
e não pude participar da votação, mas quero registrar esse momento importante que foi a aprovação do
projeto do Cade. Quero agradecer ao Relator Francisco Dornelles pelo acatamento das emendas que nós
apresentamos a esse projeto, buscando aperfeiçoá-lo
e também a aprovação do Projeto que dispões sobre o
Cadastro Positivo. Depois o Governo fará as correções
que foram acordadas.
Quero, nesta oportunidade, parabenizar o Senador Rodolpho Tourinho, autor da propositura. O
trabalho de aperfeiçoamento foi feito na Câmara dos
Deputados, que nós preservamos no encaminhamento
da votação hoje.
Registrado isso, agradeço aqueles que mencionaram o nosso trabalho. Eu estava em uma audiência
com o Presidente até agora, e não pude comparecer
a tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Presidente José Sarney, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui, no
plenário, e que nos acompanham pelo Sistema de
Comunicação do Senado, o País todo viveu o problema da violência, que não é de hoje, e também não se
resolveu hoje. Já no Parlamento italiano, se lermos os
discursos de Cícero, Mário Couto, está lá escrito: pares
cum paribus facilime congregantur. Isso quer dizer que
pancada atrai pancada, violência atrai violência.
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Nós temos vivido a inﬂuência da mídia, e aí aparecem os deuses. Mas, eu quero dizer que, na minha
proﬁssão – ali está o Augusto Botelho, que é um médico
–, nós damos valor à origem das coisas. A violência –
toda mídia coroa o que aconteceu no Rio de Janeiro,
mas eu quero advertir que o Rio todos nós conhecemos. Eu, particularmente, estudei no Rio de Janeiro e
ﬁz residência, Mozarildo, no Hospital do Servidor do
Estado – Augusto Botelho, que também andou pela
Sacadura Cabral.
Quero dizer que a violência é coisa nossa, nossa, nossa. A violência é a cara do Governo Luiz Inácio, que se acaba. É coisa nossa. Não era assim. Nós
somos, Mozarildo, garotos da Praça Mauá, dos anos
60. Estudamos ali, vivemos ali.
Ali está o Dornelles.
A violência é coisa, é obra de Luiz Inácio. É esta
a herança maldita. E isso não era assim, não. Não
venha com coisa, não. Eu sou garoto da Praça Mauá.
Ouvindo, Dornelles? Da Praça Mauá, dos anos 60.
Não tinha nada disso, não.
No Rio de Janeiro, nos agradava a presença,
Sarney, de malandro. Presidente Sarney ali, do seu
hotel, na Praça do Flamengo. Como é o nome do hotel,
Sarney? O seu, tradicional? Do hotel, ali na Praça do
Flamengo. Hotel Glória. Glória a Deus. Esse era o Rio
de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu sou garoto da Praça
Mauá. Violência? É obra, a grande obra que Luiz Inácio deixou. Não era assim, não. Não tinha nada disso,
não. Nós vivemos no Rio. Foi a herança maldita que
a Dilma recebeu.
Está aí o ﬁlme Tropa de Elite 2 – a realidade, ô
Dornelles; V. Exª assistiu Tropa de Elite 2? Assistiu. A
violência é a grande obra de Luiz Inácio. É a herança
maldita que a pobre Presidente vai receber. Não era
assim, não. Eu sou garoto do Rio. O Rio tinha malandros, a gente gostava. Não tinha essa conversa, não.
Ninguém mais do que eu...
Olha, Dornelles, eu pegava ali, na Praça Mauá
– eu tinha uma tia no Leblon. Eu ﬁcava no Jardim de
Alá para pegar só um ônibus. Andava, do Hospital do
Servidor, nos anos 60, 70, a pé até a Praça Mauá para
pegar o ônibus. E, de lá, saltava no Jardim de Alá. Andava sete ou oito quadras para ir lá para Cupertino
Durão, ao lado do Cine Leblon. A vida toda. Tinha isso,
não. Isso foi a grande obra, Patrícia, do Luiz Inácio: a
violência. A grande herança maldita, que nós temos
de ajudar Dilma.
Agora, isso aí não foi a causa, não! Ô José Agripino, o Rio Janeiro, nós conhecemos. Somos garotos da
Praça Mauá. Ninguém mais do que eu gosta do Rio de
Janeiro. Fazia todo o ano reciclagem em cirurgia. Não
tinha isso, não. Agora, nesses últimos anos, a gente
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saltava no Galeão e já passava e sabia ali, ali era o
Complexo do Alemão. Então, o que houve? Foi uma
vitória, e tinha de ter. Olha que aquilo ali é no terraço
da Aeronáutica. É no terraço da Marinha; e o Exército está ali. Então, foi uma guerra contra um núcleo do
crime. No Brasil, no grandioso Brasil da mentira plantada por Luiz Inácio. Um morrinho, ô Dornelles. O Rio,
você conhece. Aquilo ali nós conhecemos. Fui médico
lá. Pegou? Não resolveu nada. A Aeronáutica é ali, é o
terraço. O Morro do Alemão é o terraço da Aeronáutica,
é o terraço da Marinha, e o Exército estava lá. Então,
se nossas gloriosas Forças Armadas não conseguissem tomar um morro, era desgraça muita.
Aí vem a mídia... A verdade é Tropa de Elite 2.
Está aí o ﬁlme de Luiz Inácio. Ô José Agripino, estão
vendendo o ﬁlme de Luiz Inácio assim: 12 por R$1,00,
e ninguém quer. Os camelôs estão vendendo 12 por
R$1,00. Filas para o Tropa de Elite 2, porque é a verdade. É aquilo ali. Não se resolveu nada, nada.
Ô Augusto Botelho, é no terraço da Aeronáutica.
Todo o Exército e toda a Marinha tomaram o Morro.
Olhem a extensão do Brasil, olhem a violência no meu
Piauí. Hoje, o Mário Couto dissertou sobre a violência
lá na Ilha do Marajó, lá no Pará. Não houve nada, não.
E isto aqui, José Agripino, tem sido uma farsa.
Eu conheço, eu sei.
Olhem aqui, fui a Cuba. Lá eles têm o dinheiro
deles, não é, José Agripino? Vamos chamar de cubano. Dólar só para turistas, não é verdade, José Agripino? Eles têm um dinheiro. É pouco, mas é o seguinte:
comparei o dinheiro deles. Eu sei que o governo paga
água, paga luz; o Che Guevara deu as casas dos ricos.
Mas, José Agripino, sabe quantos cubanos ganha um
médico – o dinheiro deles? Seiscentos, quinhentos.
Um soldado lá ganha 900 – é quem ganha mais. Um
engenheiro deve ganhar igual a um médico – 500 ou
600. Um soldado de Cuba é o que ganha mais. Por
que não se aprende aqui?
Isso tudo, Augusto Botelho, é uma farsa. E, pior
ainda, é quando o Presidente da Câmara vai ser o
Vice-Presidente da República.
Sem o dinheiro, sem essa PEC 300, enganaram
os soldadinhos. A verdade está no Tropa de Elite 2.
Hoje, o general do glorioso Exército... Ô Dornelles, eu
sou oﬁcial da reserva, o Luiz Inácio não é, não. Hoje,
sabe o que disse um oﬁcial do Exército? “Não, a Dilma
não tem culpa. Não sei nem se ela fez bandeirante”.
Eu sou oﬁcial da reserva, eu ﬁz CPOR. Sabe o
que o general disse? Ô Dornelles, sabe o que o general disse? “Não, o Exército não pode ﬁcar ali, não,
há promiscuidade. Vão se corromper os militares do
Exército, da Aeronáutica”.

DEZEMBRO 2010
54898

Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tem que ser ligeiro. Foi uma manobra planejada
por dois anos, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Planejada. Meditada. Nossos parabéns. São forças
formadas para guerra. Tomaram. Levaram dois anos.
Tudo foi certinho, foi planejado. Como, Dornelles, eu
faço uma cirurgia: tem que planejar antes, o pré-operatório, saber aonde vai. Eles planejaram e foi aquele
êxito. Um morro. Um morro. Olha o mapa do Brasil.
Olha a extensão territorial. Que resolver o problema!
O Ministro da Defesa aparece, o Governador, e o povo
assistindo. Resolver o quê? Um morro.
Ô Rio, quantos morros? Quantas favelas? Quantas coisas?
Acabou nada, ali foi uma tomada. O que tem de
acabar, Presidente, é a sem-vergonhice do Congresso.
Cadê a PEC 300, que dá um dinheirinho, pouco, para
os militares?! Enganaram os bichinhos tudinho...
No Piauí, ganha R$ 1.000,00 um soldado; no Pará
também. Quanto ganha? – e eu faço uma pergunta ao
povo brasileiro, ao Dornelles, que é do Rio, ao Cabral...
Mocinha, a verdade está no Elite 2. Vá assistir ao Elite
2, brasileiro. Quanto ganha um soldado? Dornelles,
quanto ganha um homem da Justiça, um Ministro do
Supremo Tribunal? O Sr. Jobim, com as suas aposentadorias? Quanto ganha um soldado? Deus colocou
essa gente com cem estômagos e o soldadinho só
com um? Eles ganham R$ 1.000,00 no meu Piauí, no
Pará. Agorinha, o Mário Couto me disse que ganham
R$ 1.100,00.
Então, é isso.
Agora, é mais grave quando o Presidente da Câmara, que está em cima dessa PEC que foi aprovada
aqui, que é justa e é correta, pelo menos a que passou
aqui, que ﬁz cinco sessões para ser aprovada, a do
Renan Calheiros, que é a do Governo, a 45, que dá
um salário de R$ 3.500,00... Para o Nordeste é uma
coisa, porque a PEC 300 quer igualar todos a Brasília,
porque eles ganham bem mais. Eu mesmo disse que
estava enganando a eles, aos soldados brasileiros,
que tinha de ser assim: era aprovada a do Renan, que
o Renan é do Governo, e ﬁz votar aqui cinco sessões
noturnas para se aprovar, porque era um avanço, como
um avanço foi a Lei Sexagenária, a Lei do Ventre Livre
para depois vir a Áurea.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Diga.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Gostaria de pedir licença a V. Exª para prorrogar a sessão por mais uma hora.
Continue.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Aí ﬁcaram: “Não,
a 300”, e nem a 300, nem a do Renan, e os pobres
ganham R$1.100,00.
Cuba, Cuba, Cuba... Eu não sou, não gostei não,
aquilo tudo é um farsa. É uma miséria total. Se você
levar uma caixa de caneta Bic, você conquista todas as
menininhas de Cuba, tal é a pobreza. É... Mas o soldado
ganha mais do que o médico, mais do que o dentista,
mais do que o juiz. Lá há segurança. É R$1.100,00 que
ganha hoje o soldado do Brasil. E o General sábio, correto do Exército que eu sou, Oﬁcial da Reserva, disse:
“Não, nós temos que sair logo, porque vai se promiscuir o puro ainda das Forças Armadas, do Exército, da
Aeronáutica ali, naquele” e veio e tal.
Então, tem que se ver e tem que se saber a coisa.
Ô Francisco Dornelles, V. Exª que está aí, eu te
digo o seguinte. V. Exª já leu um livro de Robert Greene 48 Leis do Poder ? Se não leu, ainda está em tempo de ler. Mas é o seguinte, tem o mais novo, a 50ª
Lei, que é 50Cent – o autor foi ver como um bandido
prosperou e foi um artista, escrevendo as leis desse
povo que vende drogas, como eles vivem, como eles
funcionam e como eles trabalham. É a 50ª Lei. Não
era não. Era porque o apelido do homem era 50Cent.
Depois de estudar os poderosos, ele foi ver como
conseguiu sobreviver, liderar e ser herói no meio dos
bandidos. E é isso aí.
Então, a primeira coisa para que isso funcione, ô
Augusto Botelho, é o Presidente da Câmara, que vai ser
o Vice-Presidente da República, a primeira ﬁdelidade
que ele dá à nossa Presidenta, que é mulher, gente
boa, mas, talvez, ela não tenha sido nem bandeirante,
não sabe a hierarquia, a disciplina das forças militares.
Então, vê que não pode ﬁcar. Ele tira e tem a coragem
de começar a ser Vice-Presidente da República e se
inspire na história dos Vice-Presidentes do Brasil: Floriano Peixoto, Aureliano Chaves, Marco Maciel, esse
herói que tem aí.
Seja heroico, Michel Temer, tenha dignidade e
entre como homem de palavra, porque, aprovado aqui,
nós fomos todos lá. V. Exª deu a palavra de que votava
essa PEC. E ela ﬁca aí, enganando os soldados.
Onde vai acabar essa violência? Acaba na mídia,
porque quem paga a mídia são os banqueiros. Os banqueiros estão bem. Se Luiz Inácio foi o pai dos pobres
com esse negócio de Bolsa Família, ele foi a mãe dos
banqueiros. Estão todos os banqueiros bem. Qual foi o
banqueiro que faliu? Estão resolvendo aí. É só dando
pulo, não se prende ninguém. E o povo, eu não vi.
Eu vi, na Inglaterra: o Primeiro-Ministro falou; já
derrubaram o Ministro. Barack Obama está aperreado.
Eu estava na Espanha, o Santander, fechando agên-
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cia, mas aqui estava ganhando lucro. Então, ele tem
sido a mãe dos banqueiros, e os banqueiros pagam
a mídia. Você pode ver o banco. Aí mete isso aí que,
então, não tem nada.
O nosso glorioso Exército de Caxias, a Marinha
de Tamandaré e a Aeronáutica de Eduardo Gomes tomaram um morrinho no terraço dele, no terraço. Quem
conhece o Rio, vê. Aquilo devia ter sido...
E vou dizer aqui: olhe, nunca votei em Fernando
Henrique Cardoso, não, mas ele é um estadista. Eu
vi a última entrevista dele. Luiz Inácio, ninguém pode
resolver tudo! O grande problema... E assim é mesmo.
Quem estuda...
Dom João VI abriu os portos. Ele disse: “Nunca
antes...” Foi ele daqui a pouco. O Dom Pedro I deu a
independência, o Dom Pedro II garantiu a unidade. E
vieram aí fazendo as coisas. Todos eles deram sua
contribuição. Teve o antes, o antes!
Nós vivemos essa democracia porque teve o
antes, um marechal duro, duro: o Marechal de Ferro
perseguiu o Rui Barbosa porque o Rui Barbosa não
aceitou o terceiro militar Presidente da República – Deodoro, Floriano e um militar. Ô Flexa, aí chamaram o
Rui. “Tô fora!” “Rapaz, mas nós te damos o Ministério
da Fazenda, a chave do cofre”. Ele disse: “Não troco a
trouxa de minhas convicções por um ministério”.
Hoje, só se fala em ministério, partido atrás de
ministério, de boquinha, de emprego. E saiu! Aí este
País criou vergonha, com o sacrifício de Rui. Ele foi
perseguido, foi para a Argentina, foi para a Inglaterra
e viu a beleza da democracia, mesmo monárquica,
mas com regime bicameral. Por isso, nós temos regime bicameral. E viu o ﬁlhote, os Estados Unidos,
democracia presidencialista, mas bicameral. Isso a
gente não sabe nem por que tem. É isso. Então, isso
foi feito, o antes.
E nós queremos dizer aqui que cada um teve a
sua participação. Esse Presidente Sarney, ninguém
teve mais tolerância e paciência na transição democrática do que ele. Então, cada um... Até o Collor, em
poucos dias, disse: “Isso aqui é uma porcaria, só se
anda em carroça, não tem carro. E deu sua contribuição”. Todos deram.
O monstro que era a inﬂação! Se o pai foi o Fernando Henrique, o Itamar, não tinha DNA, ninguém
sabe. Mas que era horrível a inﬂação, era. E ao Luiz
Inácio o Fernando Henrique disse: “Cuide da violência!
A violência está aí”. Está aí o monstro que explodiu, e
não vão enganar ninguém não.
Olha a nossa História do Brasil, a história das três
Forças Armadas para tomar um monte. Olha a festa.
Olha aí. E a violência no Pará, no Piauí, no Maranhão,
se contaminou. E essa é herança maldita.
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E eu quero dar minha contribuição à Dilma. Eu
sei que ela não tem culpa, ela tem virtudes de mulher:
mulher é mais ﬁrme, mais corajosa, mais digna e mais
decente do que nós, homens.
Assim, no grande drama da humanidade, à condição de Cristo, todos os homens falharam, Flexa:
Anás, Caifás, Pilatos, amigos deles, Pedro. Nenhum.
E as mulheres, a mulher de Pilatos, a Verônica, enxugando, as três Marias... A elas, eu acredito. Mas a
pobre, nossa Presidente, eu quero ajudar. Ela não fez
serviço militar. Eu ﬁz. Eu sou oﬁcial da reserva. Eu ﬁz
CPOR. Governei. Fui Prefeito de uma cidade, a gente
era Diretor do Tiro de guerra. Eu fui Governador do
Estado. Então, era comandante-em-chefe das Forças
Armadas. Ouviu, Jayme Campos, e a nossa Dilma não
foi. E ela disse que quer que ﬁque, mas... Mas falta-lhe
isso. E queremos dar essa contribuição. Um general,
certamente ele disse: “Não, nós não podemos, não é
para isso”. Porque toma... Vão ﬁcar nesse ambiente,
nessa promiscuidade, nós vamos contaminar as nossas Forças.
Então, o que nós temos ver é isso. Ô Jayme
Campos, é urgente! E eu tenho pena, eu gosto do Michel Temer. Eu votei nele contra o Jobim. Eu trabalhei
por São Paulo, em Recife, para o PMDB. Sem o meu
trabalho, ele não teria sido Presidente do PMDB. Ele
sabe disso, o PMDB sabe. Eu fui a São Paulo, eu fui
a Minas, eu fui ao Rio e fui ao Nordeste. Mas a ﬁcar
aí, ele assumir a Presidência e deixar a PEC 300,
não resolve. É mil e cem. Eu fui Governador. V. Exª foi
Governador do Estado. Enfrentamos... Mil e cem, ô
Jayme Campos, é certo? Os Deputados todos estão
querendo aumento, já estão falando. E o soldadinho
ganhar mil e cem. Isso vai resolver o quê? O Exército
glorioso do qual sou oﬁcial da reserva remunerada –
conheço a hierarquia – junto com a Aeronáutica, com
a Marinha, tomou o morro. Está longe de ser verdade
que avançou a violência.
Está aí a etiologia e a causa e uma das causas
são esses salários indecentes e imorais dos soldados
brasileiros.
Então é mais feio ainda, Jayme Campos, que o
nosso Presidente... Eu digo: Eu gosto do Michel, ele é
um homem bom e puro, mas ele deve reﬂetir. É como o
cara diz, quem está no Maracanã: Ó, perdeu o gol, não
sabe jogar! Eu estou aqui vendo e assistindo e aconselhando a que ele assista. Não vá, Michel, assumir.
É uma traição antecipada à mulher que vai... Não dá,
quando é que nós vamos ter segurança? Onde? O do
Pará, antes de vir aqui... Ô Flexa, conﬁrme, eu perguntei: Merece conﬁança? Não é o Mário Couto? Quanto
ganham no Pará? Ganham R$1.100, R$1.100 no Pará!
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Vão manter a ordem, que está na Bandeira, “Ordem e
Progresso”, no Pará, ganhando R$1.100?!
Ô Jayme Campos, V. Exª que representa o que há
de melhor no seu Partido, o DEM, que é um grandioso partido, não pela história, mas pela sua presença,
pois governou, foi prefeito três vezes e governador de
Estado, com a palavra.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Um aparte. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar V. Exª, pois,
como sempre, é pertinente sua fala aqui neste plenário. Quando V. Exª fala da PEC 300, já era esperado
que o Governo Federal, após as eleições, não fosse
aprovar essa PEC, esse projeto de emenda constitucional. E quando V. Exª fala da má remuneração
das policias militares deste Brasil, é verdade. Uma
das poucas polícias que ganham bem é a do Distrito
Federal, que é paga com recursos do próprio Poder
Executivo Federal. A nossa preocupação maior é a
de que o policial mal remunerado, com certeza, não
faça um serviço que é de sua responsabilidade, e um
serviço eﬁciente, competente e, acima de tudo, ético.
Lamentavelmente, estamos acompanhando, no Rio de
Janeiro, essa verdadeira tragédia. Deve-se lamentar,
em pleno século 21, a marginalidade tomando conta
do Rio de Janeiro e de outros Estados da Federação.
Portanto, espero que o Governo Federal tome algumas
providências. Posso falar em relação a Mato Grosso
com muito conhecimento de causa, tendo em vista
que além de ter sido Governador, sou atualmente
Senador, e fui prefeito, por vários mandatos, da segunda maior cidade do Estado. Mato Grosso tem de
divisas com a Bolívia 983 quilômetros, sendo 750 de
divisas secas e 233 de região alagada. Mas o efetivo
que hoje está ali, que se chama Gefron, tem apenas
97 homens mal aparelhados, mal equipados e, sobretudo, mal remunerados. Aprovar a PEC 300 seria um
momento ímpar de fazermos justiça com os nossos
policiais, porque teríamos dado um piso salarial para
os demais Estados da Federação. E esse policial bem
remunerado, com certeza, cumpriria a sua missão de
fazer a verdadeira segurança pública que nós sonhamos e desejamos. Portanto, quando V. Exª cobra do
Governo Federal algumas providências, sobretudo que
a Câmara aprove essa PEC 300, é mais do que justo.
Aqui no Senado não tenho dúvida alguma que será
aprovada, tendo em vista que é de real necessidade
para o bom cumprimento da missão que os policiais
deste País têm diante do aumento alarmante do índice
da marginalidade, do narcotráﬁco que, decerto, está
acontecendo no nosso Brasil. Quero cumprimentar V.
Exª, que já foi governador, prefeito da sua Parnaíba,
que é um brilhante e operoso Senador da República
e tem demonstrado isso ao longo desses quase oito
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anos. É um homem independente e, acima de tudo,
trabalha com as suas convicções, com os seus ideais,
fala a verdade. Quero lhe cumprimentar e espero que o
Governo Federal, a Presidente Dilma, que já disse que
a PEC 300 tem que ir para a lata do lixo, ou seja, ser
colocada na gaveta na Câmara, possa ter um mínimo
de sensibilidade, principalmente nesse momento que
estamos vivenciando, e possa, com certeza, orientar
as suas bancadas, que é maioria absoluta, para que
coloque em votação. Assim, poderemos bem remunerar os nossos policiais deste imenso Brasil. Parabéns,
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço e
incorporo.
Chega aqui o nosso grande Senador do Piauí,
João Vicente Claudino. Enfrentamos greve de polícia.
Quero dizer que, na história do Brasil, quem enfrentou
melhor, quem se saiu melhor – está aí o João Vicente
Claudino, que infelizmente não nos entendemos, não
votamos juntos – em greve de oﬁciais de polícia fui
eu. Está aí o João Vicente, que não é do meu Partido.
Quem melhor se saiu enfrentando... porque fui oﬁcial
da reserva, eu entendo, e fui só...
Mas quero lhe dizer que naquele tempo um coronel ganhava quase 150 vezes o que ganhava um
soldado. Quero dizer que, de imediato, Flexa Ribeiro,
determinei que todo soldado e cabo do Piauí tivesse
uma casa, ganhasse. De imediato, recebi todas elas.
Até chamei as “adalgizinhas” no palácio e orientei um
curso proﬁssionalizante e um empréstimo para que elas
fossem empresárias e ajudassem na receita familiar.
Disse que a mulher tinha que trabalhar. Naquele tempo
era a mulher do Bill Clinton, que é hoje a Ministra das
Relações Exteriores, Hillary Clinton. Ela trabalhava, a
minha trabalhava, as deles tinham que trabalhar. Eu
sei. E melhorou.
E fui bailar com elas. Fizemos um centro social.
Então, tem que se ver o salário. Tanto foi assim que o
povo me fez Senador. Então, esse salário aí está vil.
Está começando, e aí é que eu vou dizer: é herança
maldita. O Michel Temer pode dar este presente de
Natal a nossa Presidente Dilma: colocar para votar a
matéria e ver que não é...
Não é justo um homem da Justiça ganhar 50 vezes
mais do que... Ele não tem 50 estômagos, e o soldado
só um! Deus não fez isso! Flexa, sejamos justos.
Eu não vou citar aqui a Suíça, a Suécia, a Noruega, a Inglaterra. Bem aí, na Argentina, não tem isso.
Agora eu vi o Sarney procurando o Garibaldi. Ele está
em Buenos Aires. Por que ele está em Buenos Aires?
Porque lá ele dança tango com mulher dele às 4 ou 5
horas da manhã, anda de trem e não há nada disso.
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Bem aí no Uruguai não tem isso. Nós queremos até
instalar o palácio... Montevidéu.
Violência é coisa nossa. O pai e a mãe da violência foi o Presidente Luiz Inácio. Não era assim! Eu vivi
o Rio de Janeiro. Sou garoto da Praça Mauá. Poucos
brasileiros foram ao Rio como eu. Fiz a minha formação, médico-cirurgião, e todo os anos eu ia lá, como
Augusto Botelho.
Não era assim! Não tinha essa coisa. Tinha malandro, que era bacana, agradável. Isso aqui é coisa
nossa, é a herança maldita que estão deixando para
a nossa Presidente Dilma. Mas o nosso Michel Temer
pode dar de Natal a ela combater a violência, fazendo
aprovar, ainda neste tempo, nem que no Congresso
votemos nas férias, que não tenha Natal. Mas seria
dar de presente de Natal ao Brasil um salário justo e
digno aos nossos policiais.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Sem partido – RR) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Com a palavra, por ordem de inscrição, o Senador Flexa Ribeiro. A seguir, o Senador Jayme Campos
e, depois, o Senador João Vicente.
Antes, porém, a Presidência coloca em votação
o Requerimento nº 942, de 2010, da Senadora Serys
Slhessarenko, lido anteriormente, solicitando licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participar do Fórum de Legisladores da GLOBE, na Cidade
do México, e da reunião conjunta com os Ministros da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, durante a 16ª sessão da Conferência
das Partes (COP 16), em Cancun, México, no período
de 3 a 10 de dezembro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs e
Srs. Senadores, Senador Augusto Botelho, que preside esta sessão, V. Exª já esteve comigo, por diversas
vezes, preocupado com a situação da saúde no seu
Estado, Roraima. V. Exª fez uma emenda para possibilitar a construção de um hospital naquele querido
Estado.
Eu venho hoje aqui, Senador Augusto Botelho,
fazer algumas reﬂexões sobre a tarefa que me foi atri-
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buída pelo meu Partido, o PSDB, ao me indicar, na Comissão Mista de Orçamento, como sub-relator setorial
da área da saúde para o Orçamento de 2011.
Quero dizer, de público, da tribuna do Senado,
que está sendo uma das tarefas mais difíceis de toda
minha vida, porque estou tratando de algo que talvez seja aquilo de maior valia para todos nós, que é
a própria vida. E me sinto incapaz de poder, Senador
Jayme Campos, avançar nos recursos para atender a
saúde, avançar na distribuição desses recursos para
os Estados, para os Municípios, na assistência básica,
em saúde na média e alta complexidades. E me sinto
tolhido, Senador Augusto Botelho, pela incapacidade
ﬁnanceira da União em atender os brasileiros nesse
segmento da maior importância que, como disse no
início, é a saúde.
Lamentavelmente, Senador Mão Santa, V. Exª,
como médico também –e eu não o sou –, deve sentir
com muito mais vigor esse sentimento de frustração,
que estou tendo ao longo dessas semanas de trabalho, de ver que pessoas morrem, como aconteceu na
semana passada em meu Estado. Um cidadão foi encaminhado a um determinado hospital, não foi atendido
e foi transferido para outro hospital. Na transferência,
veio a óbito. Quer dizer, são vidas perdidas desnecessariamente.
Senador Augusto Botelho, é importante que o
Brasil conheça alguns dados e sobre eles possa reﬂetir; que o Governo da República tenha sensibilidade
para fazer votar, na Câmara dos Deputados, a PEC
que trata dos recursos deﬁnidos para transferência da
União, obrigatoriamente, minimamente, para a saúde,
que é de 10%. É uma PEC do Senador do PT, Tião
Viana. PEC 29, não é?
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Emenda
nº 29.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sim,
Emenda nº 29. E, lamentavelmente, isso não acontece.
Os Estados e os Municípios já estão, conforme
determinado pelo Congresso, obrigados a aplicar, respectivamente, 12% e 15% de sua receita em saúde.
Mas a realidade é que a União busca justiﬁcativa na
CPMF que não foi prorrogada. A Presidente eleita, mal
terminaram as eleições e foi proclamado o resultado,
já propõe...
E o Senador João Claudino foi o Relator Setorial da Saúde no Orçamento deste ano. S. Exª deve
ter sentido a mesma angústia que eu estou sentindo
agora. E a Presidente Dilma apresenta, como primeira proposta, a criação da CSS, que é um substitutivo
da CPMF, como se fosse resolver a questão da saú-
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de. Se fosse para resolver, nós aprovaríamos, só que
não vai resolver.
O que será efetivamente solução para a saúde
é a aprovação da PEC que se encontra pronta para
votação na Câmara dos Deputados. E, aí, Senador
João Claudino, nós iremos ver que o investimento per
capita do SUS, em 2009, foi de R$449,93 por brasileiro, enquanto que a assistência médica supletiva, os
planos de saúde, despenderam R$1.512,00 também
por usuário. Ou seja, três vezes mais do que é despendido pelo SUS, exatamente para aqueles mais necessitados, que não podem arcar com um plano de saúde
para serem atendidos com dignidade.
Tenho procurado, Senador Mão Santa, nas discussões com a Consultoria do Senado Federal, da mesma
forma que os relatores anteriores ﬁzeram, equalizar o
per capita, tanto da atenção básica quanto da média
e alta complexidade. Ainda não me foi mostrado quais
os critérios que deﬁnem o per capita por Estado. “Ah,
é a capacidade instalada”. Não é a capacidade instalada somente, pode até ser, mas não é somente a
capacidade instalada.
Agora, não é possível que os Estados... E o Deputado Júlio César tem um trabalho que deveria ser
distribuído para todos os parlamentares, um trabalho
estatístico. É do Piauí o Deputado. Ele tem um trabalho
estatístico em que mostra quase 300 indicadores com
a posição de cada Estado na distribuição ou na receita desses indicadores. Lamentavelmente, no mapa,
nas folhas que me foram colocadas à disposição – e
aqui quero agradecer ao Júlio César –, o Norte e o
Nordeste invariavelmente estão abaixo da média nacional. Mas não é abaixo próximo, não; é muito abaixo
da média nacional.
Como vamos conseguir reverter essa desigualdade? Como vamos poder melhorar a atenção à saúde
nesses Estados mais carentes, onde a utilização da
assistência supletiva é muito menor?
Eu tenho um número aqui, Senador Augusto
Botelho, que nos mostra que São Paulo tem quase
45% da população com plano de saúde. No Maranhão, não chega a 5%; no Piauí, embora não tenha
os números, não deve ser muito diferente; bem como
no Pará, que também não deve chegar a 7% ou 8%.
Ou seja, a população, na realidade, depende do SUS,
depende da assistência governamental para atender
à população. E daí os Municípios e os Estados estão
sobrecarregados.
Eu disse, no início do meu pronunciamento, que
o gasto per capita do SUS, em 2009, foi em torno de
R$449,00. A média transferida para os Estados – média
– é em torno de R$150,00, mais à assistência básica
– isso para média e alta complexidade –, o que nos
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leva a crer que Estados e Municípios estão sobrecarregados no atendimento à saúde, enquanto a União
se retira da sua obrigação ao não querer votar.
O IBGE, na semana retrasada, lançou o relatório
“Assistência Médico-Sanitária 2009”, que nos causa
grande inquietação. E a reportagem “Distribuição dos
Serviços de Saúde demarca dois Brasis”, da jornalista
Cecília Rito, publicada na revista Veja.Com., traz um
bom resumo dos pontos centrais do relatório.
Vou fazer aqui, Senador Magno Malta, a leitura
de alguns pontos da matéria da jornalista, analisando
o relatório do IBGE, de 2009.
O IBGE mostra que o número de médicos
e de equipamentos cresceu na última década
em todo o país, sem conseguir reduzir a chaga
da desigualdade. [...]
Os números mostram com clareza que
proﬁssionais e tecnologias fundamentais para o
diagnóstico de doenças responsáveis por grande número de mortes continuam concentrados
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte
e Nordeste permanecem na lanterna da lista de
beneﬁciários dos recursos da saúde, tanto na
disponibilidade de proﬁssionais quanto na de
equipamentos modernos. Em 2009, na região
Sudeste, havia 4,3 médicos por mil habitantes.
No Norte 1,9. No Pará 1,7.
O IBGE aponta ainda a concentração de
proﬁssionais nas capitais, com grandes vazios
no interior do Brasil. Em 2009, 23,7% da população viviam nas capitais, enquanto 40,2%
dos médicos estavam lotados nessas cidades,
o que equivale a uma relação de 5,6 proﬁssionais por mil habitantes, contra uma proporção
de 2,6 [proﬁssionais por mil habitantes] nos
demais municípios.
Tecnologia para poucos [Ainda matéria
da jornalista, analisando o relatório do IBGE]
– No que se refere ao acesso a equipamentos
modernos, existe um abismo entre as regiões
brasileiras, embora, de novo, registre-se um
aumento geral considerável na oferta desses
recursos. Na região Norte, o número de mamógrafos, essencial para a prevenção do câncer
de mama, cresceu 7%, bem acima da média
nacional. Mas a oferta do equipamento ainda
equivalente a apenas um terço da registrada
na região Sudeste – 1,1 mamógrafo por cem
mil habitantes no Norte, e 3 equipamentos no
Sudeste.
No Norte, só há 0,87 tomógrafos para
cada cem mil pessoas, metade da média brasileira. Ainda na mesma região, existem ape-
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nas 6,9 aparelhos de ultrassom para cem mil
habitantes, enquanto o Sudeste esse índice
é de 11,1.”
Queremos diminuir o atendimento nas Regiões
Sul e Sudeste? Não, em hipótese nenhuma! Nós queremos é diminuir as desigualdades, dar mais recursos
para essas regiões, de tal forma que, com investimentos
para que possam aumentar sua capacidade de atendimento nessas áreas de risco, esses Estados do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste possam, efetivamente,
dar mais atenção à saúde dos seus habitantes.
A Folha de S.Paulo, em seu editorial intitulado
“Saúde desigual”, aﬁrma que “tal estado de coisas
não irá se alterar sem um programa bem focalizado de
melhoria de acesso. Não basta, obviamente, comprar
equipamentos caros e deixá-los enferrujar em prédios
vazios – como ainda se vê em alguns casos. É preciso
ter pessoal treinado para operá-los e mantê-los”.
O Governador eleito do Estado do Pará, Simão
Jatene, vai receber a saúde do meu Estado numa situação caótica. Caótica! Ele já, por diversas vezes,
manifestou, publicamente, que isso será uma das suas
prioridades. Acho que ele vai ter que reestruturar o Pará
em todas as suas áreas de atendimento à população:
saúde, segurança, educação, infraestrutura, porque é
lastimável a situação no Estado do Pará.
Mas, referindo-me à saúde, que é o ponto do
meu pronunciamento de hoje, o Governador eleito já
se pronunciou, dizendo que ele vai reestruturar, reequipar não só ﬁsicamente, com recursos humanos, os
hospitais municipais, para que esse atendimento básico
seja feito no Município onde reside a população, para
que ela deixe de migrar para os hospitais de média
e de alta complexidade, que ele construiu – cinco no
seu Governo passado, e vai construir mais dois agora
–, a ﬁm de que esses hospitais, realmente, sejam de
ponta, para atender aos casos mais graves.
Estamos atentos para essa desigualdade. O nosso relatório setorial, Senador Augusto Botelho, será no
sentido de buscar, sem comprometer os programas do
Ministério da Saúde. Estivemos em reunião com o Ministro e, sem que se comprometam esses programas
nacionais, vamos buscar atender melhor os Estados
brasileiros. Espero que consiga.
Quero aqui fazer um agradecimento especial ao
Relator-Geral, Senador Gim Argello, que se tem esforçado para disponibilizar recursos extras para a saúde, de
tal forma que possamos minimizar essas disparidades
nas transferências per capita tanto na saúde básica, na
atenção básica, quanto na média e alta complexidade,
nos Estados da Federação brasileira.
Por último, Senador Mão Santa, quero dizer que
encaminhei requerimento à Mesa. Peço a V. Exª que,
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ouvido o Plenário, possa atender esse requerimento
de minha autoria, conforme os termos do art. 222 do
Regimento Interno. Que seja consignado nos Anais do
Senado Voto de Aplauso ao Município de Paragominas,
pelo Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente 2010 e
pelo Prêmio de Gestor Eﬁciente da Merenda Escolar!
Requeiro, ademais, que esse voto seja comunicado às
seguintes autoridades: ao Prefeito, Sr. Adnan Demacki;
ao Vice-Prefeito, Sr. Paulo Tocantins; ao Presidente da
Câmara Municipal, Sr. Antônio Batista Silveira Lopes;
a todos os Vereadores; e ao Presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Paragominas, Sr. Mauro Lúcio de Castro Costa.
Faço isso, Srªs e Srs. Senadores, por uma razão
muito simples: há alguns anos, o Governo Federal, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deﬂagrou a operação Arco
de Fogo. Todos os Estados da Federação que tinham
como base da sua economia a indústria madeireira
passaram por momentos difíceis, com desemprego
em massa de centenas de milhares de trabalhadores,
como aconteceu no meu Estado do Pará e no Município de Paragominas. E pasmem: o Município de Paragominas foi apenado pela Arco de Fogo não pelo
que estava fazendo na administração atual, mas pelo
que fez em décadas passadas, ou seja, pelo estoque
de desmatamento que tinha acontecido há dez anos,
vinte anos.
O Prefeito Adnan fez um pacto com a sociedade,
com o setor produtivo e com a área política e conseguiu
transformar o Município de Paragominas num modelo
de gestão ambiental para o Brasil, tanto que, agora,
recebe do Governo do Presidente Lula o Prêmio Chico
Mendes de Meio Ambiente de 2010. Foi o único Município do Brasil incluído na operação Arco de Fogo que
teve sua lamentável inscrição retirada.
O Município de Paragominas também recebe,
pelo sétimo ano consecutivo, Senador Mão Santa, o
Prêmio Gestor Eﬁciente da Merenda Escolar. Há sete
anos, o Município de Paragominas o recebe, anualmente. Sabem por quê? Porque é compromisso do
Prefeito Adnan dar aos alunos do Município condições de alimentação, para que possam ter um melhor
aprendizado. Ele recebe algo em torno de R$0,20 do
Governo Federal, por aluno, para alimentação, e gasta
R$0,93. Os R$0,70 de diferença são pagos com recursos próprios da Prefeitura, mas ele faz questão, e está
correto nisso, de dar alimentação – não é merenda; é
almoço – para aqueles alunos, para que eles possam
ter um melhor aprendizado.
Então, quero pedir a V. Exª, Senador Mão Santa,
que preside a sessão, para acolher o requerimento e,
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ouvido o Plenário, aprová-lo, para que o voto de aplauso chegue às pessoas merecedoras do Município de
Paragominas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª será atendido, conforme
o nosso Regimento.
Senador Jayme Campos, que representa Mato
Grosso, o do Sul e o Mato Grosso antigo, que é o pai
e mãe. Foi três vezes Prefeito – extraordinário Prefeito
–, governou aquele Estado e é o maior nome do DEM.
O DEM ainda é um Partido muito forte. Um Partido que
o tem é como o time do Santos que tinha o Pelé.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, antes de mais nada, dizer que o Senador Flexa Ribeiro
tem toda razão quando fala das diﬁculdades da área
de saúde.
Há grande escassez de recursos e, certamente,
essa questão só será resolvida quando o Governo Federal se interessar pela Emenda 29. Caso contrário,
diﬁcilmente teremos recursos suﬁcientes para atender
à demanda da escassez que há nessa área. Uma razão é a má gestão dos recursos e a outra é a própria
escassez.
Ontem, aprovamos, na Comissão de Assuntos
Econômicos, um projeto de autoria do Senador Marconi Perillo, que teve como Relator o Senador João
Claudino. Por sinal, ele fez uma emenda meritória, que
busca, efetivamente, uma melhor distribuição dos recursos arrecadados, pelo Detran, com o DPVAT, atendendo não somente o Fundo Nacional de Saúde, mas
os fundos estaduais e os fundos municipais.
O Senador João Claudino, com sua sensibilidade
e, sobretudo, seu compromisso com os menos afortunados, propõe essa emenda que vai permitir que os
Estados e os Municípios encaixem mais recursos para
aplicação na área de saúde.
Lamentavelmente, todos nós temos conhecimento
de que os problemas, principalmente na área de saúde, mas também nas áreas de segurança e habitação,
residem nos Municípios brasileiros, que, a cada dia,
estão mais empobrecidos, tendo em vista que há uma
grande concentração de receita nas mãos do Governo Federal. Com isso, os Estados e Municípios estão
sendo apenados.
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No entanto, Sr. Presidente, na tarde ou noite de
hoje, quero falar um pouco sobre segurança pública
no meu Estado de Mato Grosso.
Nos últimos dias, temos visto o que, lamentavelmente, está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro
e imagino que outros Estados também sofram com os
mesmos problemas de segurança pública. Algo tem
de ser feito.
Mato Grosso é um Estado fronteiriço da Bolívia.
São mais de 970 quilômetros de fronteira: 750 quilômetros de fronteira seca, ou seja, não alagada, e mais de
200 quilômetros de fronteira de áreas alagadas.
Algo tem de ser feito, tendo em vista que a maior
entrada da cocaína, da maconha e do armamento pesado que se vê nas mãos dos marginais é feita através das nossas fronteiras, não só com a Bolívia, mas
também com o Paraguai e outros países.
Certamente, o Governo Federal tem de tomar
providências, não somente com a Polícia Federal, mas,
sobretudo, com as Forças Armadas brasileiras.
É difícil ﬁcar indiferente ao drama vivido pela população carioca nos últimos dias. A onda de violência
que tomou conta dos subúrbios do Rio de Janeiro feriu
a dignidade de toda a Nação brasileira. Anos e anos
de tolerância com a criminalidade permitiram que o
narcotráﬁco adotasse territórios inteiros e impusesse
sua lei e sua própria ordem nessas regiões.
Felizmente, as forças de repressão reagiram e,
pouco a pouco, a normalidade social vai sendo restabelecida. A paciﬁcação dessa áreas vem sendo conseguida a duras penas, por meio de uma ação enérgica
da Polícia Estadual, em parceria com a Polícia Federal
e as Forças Armadas do País.
Talvez esta tenha sido a principal lição desse episódio: a integração das unidades de segurança interna
e externa, com o objetivo de combater um inimigo de
toda a sociedade nacional. Visto que o crime não tem
bandeira ou distintivo local e o narcotráﬁco possui dimensão multinacional, somente um aparato reunindo
todas as forças policiais e militares seria capaz de enfrentar, de igual para igual, o crime organizado.
A guerrilha urbana travada nos morros cariocas
é apenas o aspecto mais assustador desse combate
sem tréguas. Outras regiões do País sofrem, silenciosamente, com a ação deletéria dos narcotraﬁcantes.
Meu Estado, Mato Grosso, por exemplo, possui, como
eu disse, 983 quilômetros de fronteira com a Bolívia,
por onde ﬂuem drogas, armas e carros roubados.
Na verdade, o drama dos grandes centros começa
com a falta de um patrulhamento efetivo nas fronteiras
brasileiras com os maiores produtores mundiais de
entorpecentes da América do Sul. As divisas devassadas com nossos vizinhos têm sido a porta de entrada
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do tráﬁco em nosso território e, consequentemente, o
ponto mais vulnerável no combate a ele.
A ﬁscalização das fronteiras é modesta, quando
não, incipiente. No caso especíﬁco de Mato Grosso,
com 983 quilômetros de extensão, sendo 233 de áreas alagadas e os restantes 750 quilômetros de áreas
secas, apenas 97 homens do Gefron fazem, heroicamente, o policiamento da fronteira com a Bolívia, país
grande exportador de cocaína para o mundo.
Nesses quase mil quilômetros de linha divisória,
compreendidos entre os Municípios de Cáceres e de
Comodoro, a Polícia Militar possui cinco bases ﬁxas
de patrulhamento e coopera, em mais 10 pontos móveis, juntamente com o Indea e o Ministério da Agricultura, em barreiras para o controle sanitário contra
a febre aftosa.
Mesmo assim, o Grupo Especial de Segurança
de Fronteira, o Gefron, não dispõe de helicópteros
ou aeronaves para sua importante missão. Ou seja,
o patrulhamento de uma extensão equivalente à distância entre Brasília e São Paulo é feito por veículos
automotores, motocicletas e um – isso mesmo – barco a motor.
Outra diﬁculdade imposta às forças repressivas reside na agilidade e na abundância de recursos materiais
e ﬁnanceiros nas mãos dos traﬁcantes. Eles possuem
aviões, armamentos soﬁsticados e veículos de última
geração para o contrabando. Ademais, os criminosos
constroem suas rotas, as chamadas cabriteiras, sem
qualquer diﬁculdade ou controle das autoridades, visto
que tais caminhos são traçados nas áreas rurais, entre
pastos e fazendas; portanto, perímetro ermo, desabitado e de difícil ﬁscalização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o combate efetivo ao narcotráﬁco deve começar nas fronteiras.
Ali grassa a verdadeira divisa entre o crime organizado e o Estado nacional. Ali está a primeira trincheira
da guerra contra os narcotraﬁcantes. Sem guarnecer
nossas fronteiras com tropas e equipamentos, nossa
sociedade estará vulnerável, debilitada diante da ousadia dos marginais.
Temos onze Estados brasileiros fronteiriços. Nada
menos que 7.300 quilômetros para guardar. Ou seja,
toda a faixa oeste da Nação ﬁca exposta e à mercê da
atividade ilícita do tráﬁco internacional, principalmente
nas áreas de menor densidade populacional, onde as
artérias da violência são irrigadas com o dinheiro sujo
da corrupção e do crime.
Para se ter uma idéia da dimensão internacional
do narcotráﬁco, agora no mês de novembro, a Polícia
Militar de Mato Grosso prendeu um casal de traﬁcantes equatorianos, em Cáceres, pertencente às Farcs,
ou seja, o crime age de forma sistemática e tem uma
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estrutura multinacional. Ora com a narcoguerrilha nas
selvas e ﬂorestas sul-americanas, ora como bandos
urbanos nas metrópoles como o Rio de Janeiro e São
Paulo.
É imperativo que o Governo brasileiro invista na
contratação, treinamento de pessoal e aquisição de
equipamentos para a guerra contra esses facínoras.
Investimentos pesados: armamentos de última geração, sistema de monitoramento remoto, barcos, helicópteros e veículos blindados.
Peço às autoridades federais atenção especial
ao Gefron da Polícia Militar de Mato Grosso, que tem
executado sua missão, munido exclusivamente da coragem e determinação de seus homens. Os 900 quilômetros da fronteira entre nosso Estado e a Bolívia
têm sido um caminho recorrente dos narcotraﬁcantes.
É preciso aumentar o efetivo dessa tropa e dotá-la de
meios compatíveis com a envergadura de sua tarefa.
Tenho absoluta certeza de que a resposta será positiva na luta contra a marginalidade.
Gostaria de manifestar minha admiração e meu
respeito aos soldados e oﬁciais do Gefron, cumprimentando o seu comandante, tenente-coronel Antônio Ibanês, pela conduta exemplar de seu grupamento. Faço a
mesma saudação a todos os policiais e militares envolvidos na operação de retomada dos morros cariocas,
pois a Nação brasileira ansiava há muito uma resposta
das forças do Estado contra os domínios do mal.
Nossa comunidade precisa de heróis de carne
e osso, Sr. Presidente. agentes do Estado em que ela
possa conﬁar. O Brasil quer viver em paz!
Portanto, quando falo aqui em relação ao avanço
do narcotráﬁco, dos traﬁcantes, vindo pelas fronteiras, é
fundamental que o Estado se aparelhe suﬁcientemente,
para que possamos combater de maneira a eliminar, se
possível, 100% desse aumento de nossa criminalidade. Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero aqui louvar a iniciativa do Governo Federal de
fazer esse trabalho em conjunto com as Polícias Civil
e Militar do Rio de Janeiro, para que possamos obter
resultados positivos como nessa última incursão das
Forças Armadas Brasileiras nos morros cariocas.
Agora, o que me causa estranheza também é
ver que o Exército Nacional, a Marinha e a própria
Aeronáutica até agora não se pronunciaram. Acho
que diante do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, dando poder de polícia para que nossas Forças Armadas possam atuar nas fronteiras brasileiras,
chegou o momento de tomar alguma decisão, não só
a Presidência da República, mas sobretudo o Ministro
Nelson Jobim, de disponibilizar permanentemente nessas fronteiras homens das Forças Armadas do nosso
País. Só assim poderemos, de uma forma ou de outra,
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acabar com esse aumento da violência, com esse ciclo que aumenta a cada dia, trazendo paz a todas as
famílias brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Jayme Campos, que engrandece
o Congresso Nacional pela sua experiência. Além de
ter uma vida política com brilho no Executivo, ele é um
empresário vitorioso, que traduz a riqueza dos matogrossenses.
Queremos, com muita satisfação, anunciar a
presença de dois Deputados Federais no nosso Parlamento.
Um deles é Eugênio Rabelo, que representa o
nosso Ceará, que é do PP e que tem uma importância
fundamental no aperfeiçoamento da vida democrática
do Brasil e da América do Sul. Ele defende a tese que
era defendida por Simón Bolívar, por San Martín, de
um Parlamento da América do Sul, o Parlasul, e adentrou com um projeto muito claro, repudiando a maneira
de se prorrogar mandato. Prorrogar é ridículo. Nem na
democracia, prorrogamos o mandato do Presidente da
República. Existem eleições diretas e eleições indiretas,
tudo salvaguardado pela Constituição. Assim prega o
grande parlamentar e jurista Demóstenes Torres, que
é respeitado em todo o Brasil. Isso é o que garante a
legalidade de uma eleição indireta.
O outro Deputado é Ciro Pedrosa, do PV de Minas Gerais. Minas é o encanto de todos nós. Minas
nos lembra muita gente, mas, sobretudo, Juscelino
Kubitschek, que mostra o sofrimento de uma vida
política. Ele, representando Goiás, sentava-se onde
hoje se senta Demóstenes Torres. Ele foi sacado daqui e, hoje, é adorado como o maior homem de visão
deste País.
Dos muitos títulos que já recebi na minha vida,
tenho o mais grandioso, a Comenda JK, que recebi
no seu centenário, no Memorial JK. Esse título não vai
existir mais. Somente dois Congressistas o receberam.
Levaram em consideração o fato de eu ser médico,
como ele, de eu ter sido de Santa Casa, cirurgião,
prefeitinho, governador – até cassado –, e de eu ter
sido o que mais pronunciamentos fez sobre Juscelino.
Aquele que mais no encanta diz assim: é melhor ser
um otimista; o otimista pode errar, mas o pessimista
já nasce errado e continua errado.
Então, que sejam bem vindos esses dois parlamentares, que enriquecem o Congresso!
Aliás, ele mandou um projeto para aqui também
referente ao Parlasul. Acabo votando no dele. Talvez,
seja melhor do que eu. Mas o que queremos mesmo é
uma solução do Congresso que engrandeça o Brasil,
a América do Sul e a democracia. Essa é a razão. Já
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ouvi muitos elogios sobre o seu projeto e vou acabar
votando nele. Vai ver que vai ser melhor do que eu.
Então, agora, convidamos o orador inscrito João
Vicente Claudino. Veio para ouvi-lo o grande advogado do Piauí Edvaldo Santos, que está na galeria. Ele
veio aqui para participar da solenidade da entrega da
Comenda Ordem do Congresso Nacional no Grau de
Grã-Cruz aos Srs. Ministros Gilmar Mendes e Francisco César Asfor Rocha, do seu Estado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ele vem aqui, representando os que fazem justiça no
Piauí, e aproveitou para ouvir seu pronunciamento. V.
Exª representa o Piauí de visão, o Piauí que acredita
no trabalho.
Pela ordem, tem a palavra o Senador da República Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas fazer um registro, agradecendo ao Senador
João Vicente Claudino, que é meu irmão, meu amigo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
amigo de fé, irmão camarada. Vamos ﬁcar com Roberto Carlos, que é lá da sua cidade e que perdeu uma
perna, não é?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É de
Cachoeiro do Itapemirim, é claro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– De lá é também um grande cirurgião, meu amigo,
Franco Novaes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É médico do Hospital Evangélico, gente muito boa.
Senador Mão Santa, Senador João Claudino,
estive no Parlasul, numa sessão solene de homenagem a Néstor Kirchner, à memória dele e à de Romeu
Tuma. Agradeço ao Parlamento Sul-Americano e ao
Presidente Mercadante a oportunidade que a mim foi
dada. Aliás, foi um privilégio ímpar ser eu o Senador
a falar na homenagem ao Senador Tuma. Foi um momento marcante para mim, um momento emocionante
na minha vida. Lá estava Robson Tuma, representando
a família, e pude falar desse Tuma que conheci e com
quem convivi desde a época da CPI do Narcotráﬁco.
Ele era Senador, mas um homem experiente da Polícia
Civil de São Paulo, Superintendente da Polícia Federal do Brasil, que teve a oportunidade de entregar ao
mundo o maﬁoso Tommaso Buscetta e a ossada do
alemão nazista, Mengele.
Esses adventos todos aconteceram com esse
Superintendente da Polícia Federal, colega nosso que
passou e que era um homem capaz de chorar com a
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dor dos outros. Foi meu Vice-Presidente na CPI da Pedoﬁlia – inclusive, não elegemos outro Vice-Presidente,
para homenageá-lo – e era capaz de chorar ao ouvir
o depoimento de uma mãe, de um pai ou até de uma
criança, num depoimento sem dano, que tinha sofrido
abuso ou violação moral e física. Ele era capaz de chorar. Aliás, chorava em qualquer situação que versava
sobre família, porque ele era um pai de família dedicado, era um avô dedicado e um Parlamentar dedicado
e era um homem que tinha coragem para enfrentar as
demandas de violência do País.
Infelizmente, o Senador Tuma não teve a oportunidade de ver os Poderes juntos, as Forças Armadas,
a ação do Governo do Rio com o Governo Federal, a
ação da sociedade junto com a Polícia, a ação que há
tempos já deveria ter acontecido nos morros do Rio e
que é necessária, Senador Claudino, que aconteça no
País inteiro, para que os aparelhos sejam ocupados
com a segurança pública e com a presença do Estado,
como está acontecendo no Rio, para dar segurança à
população no Brasil.
Por isso, Senador Mão Santa, ﬁquei muito honrado
em, no Parlamento, poder ser eu a voz, em nome do
Senado brasileiro, a homenagear a memória do nosso
querido Senador Romeu Tuma.
Agradeço-lhe a oportunidade e a tolerância, Senador João Claudino, para que eu pudesse fazer esse
registro da oportunidade que tive de estar no Parlasul,
onde o Senador Mão Santa quer colocar seus conhecimentos e seu trabalho, a partir do próximo ano, em
serviço da nossa comunidade, dos nossos irmãos
e do Brasil. Colocar toda sua intelectualidade é seu
projeto para os próximos dois anos, e desejamos boa
sorte a S. Exª.
Obrigado, Senador João Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador Magno
Malta, o Presidente Mão Santa contará com o nosso
voto para a indicação ao Parlasul pelo seu trabalho
aqui no Senado. Acho que a cadeira estava sentindo
falta do Mão Santa, nesse seu espírito democrático de
conduzir os trabalhos desta Casa.
Mas, Senador Magno Malta, neste momento, nos
discursos que aqui se proferem todos os dias, há dois
temas muito recorrentes: a questão da violência, muito
atual, principalmente com a ação empreendida no Rio
de Janeiro, e também a questão de recursos públicos
escassos em diversas áreas, principalmente para Estados, por meio de projetos que vislumbram... Sei que
o Espírito Santo defende uma posição na questão do
pré-sal e o Piauí outra, mas isso tem que ser feito com
muito equilíbrio, muita discussão, muita racionalidade.
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E o que eu quero tratar é mais ou menos isso, em função de vivermos no Piauí.
Meses atrás, o jornal o Estado de S. Paulo publicou, em sua página de opinião, pequeno artigo do
jornalista Clovis Panzarini que me chamou a atenção.
Trata-se de um texto sobre um tema da maior relevância. Reﬁro-me à questão do equilíbrio federativo, mais
particularmente à questão do rateio dos recursos do
Fundo de Participação dos Estados às unidades federadas.
Recentemente, em fevereiro deste ano, o STF
julgou inconstitucional todo o art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 1989, que deﬁniu uma tabela de
percentuais que deveria orientar aqueles rateios até
1991, mas continuava vigendo até hoje. O STF determinou ainda que, até 2012, seja promulgada uma nova
lei complementar que estabeleça novos critérios que
efetivamente promovam o equilíbrio socioeconômico
entre os Estados.
Sabemos que o art. 159 da Constituição Federal
estabelece que parte da arrecadação do Imposto de
Renda e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) seja distribuída pela União aos Estados, municípios
e Distrito Federal. O objetivo dessa partilha conduzida
pela União é o equilíbrio federativo, compensando, por
meio da distribuição dos recursos obtidos por esses
impostos, as desigualdades de força econômica entre
as unidades, favorecendo aquelas que não têm base
econômica suﬁciente para gerar receita tributária própria para garantir seus orçamentos.
A tabela de percentuais que constava na Lei Complementar nº 62, de 1989, destinava 85% dos recursos
do FPE para os Estados das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. Isso se justiﬁca, Sr. Presidente, pelo
critério da distribuição aos Estados mais pobres, que
se concentram nas regiões que citei. Houve protestos
na época, especialmente dos Estados que tiveram
sua participação reduzida, mas acabou prevalecendo
a tabela proposta.
É essa tabela, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que deverá ser revista na edição de nova lei complementar. Isso implicará, certamente, ganhos e perdas
para os Estados, o que, podemos prever, acarretará,
por sua vez, discussões acaloradas neste Parlamento. Mas para nós impõe-se, cada vez mais imperativamente, tratar de maneira adequada a questão da
reforma tributária – principalmente de maneira atual,
pois volta a se falar na reedição de novos impostos,
com atuação especíﬁca principalmente na saúde –,
para que equacionemos de forma deﬁnitiva este problema persistente entre nós, que é o da desigualdade
regional. Isso é imprescindível para que garantamos o
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desenvolvimento que todos desejamos para o nosso
País, de forma equilibrada e homogênea.
Essa proposta, estou convencido, contribui decisivamente para a diminuição das desigualdades regionais. Transferir mais recursos para os entes federados
favorece uma política mais descentralizada, ou seja,
uma política realmente – e não apenas idealmente
– federativa. Com mais recursos nas mãos das autoridades locais, o desenvolvimento social se fará de
maneira mais rápida e eﬁcaz, chegando mais célere e
diretamente, na forma de benefícios, à população.
Estou absolutamente convencido de que não há
outro meio mais eﬁciente de promover a redução da
pobreza do que dotar os entes federativos, ou seja, as
esferas de governo em contato mais direto com a população, de recursos que permitam o desenvolvimento
de políticas de saúde, de educação, geração de emprego, moradia, que podem ser deﬁnidas localmente
segundo as necessidades mais prementes.
Sr. Presidente, precisamos rever – agora até sob
o estímulo da decisão do STF a respeito da Lei Complementar nº 62, de 1989 – os critérios de repartição
dos recursos da União entre as unidades federadas.
Devemos fazer isso em nome do princípio federativo
levado a sério, em nome do objetivo fundamental da
diminuição das desigualdades sociais e regionais, e,
enﬁm e sobretudo, em nome do desenvolvimento social e econômico do Brasil, que desde sempre é diﬁcultado pela diferença de níveis de desenvolvimento
entre os Estados e as regiões. Um barco a remo se
desequilibra, caso os remadores não mantenham um
ritmo constante e uma força igual nas remadas. Um
país com as profundas desigualdades regionais que
temos terá sempre imensas diﬁculdades para avançar
em direção ao objetivo do desenvolvimento.
Aproveitemos, pois a oportunidade que essa decisão do STF abre para que, daqui até 2012, consigamos
deﬁnir uma nova era para a Federação brasileira.
E é esse tema que quero enfatizar. Recentemente,
artigo publicado na Folha de S. Paulo no dia 21 de novembro trouxe realmente a dependência dos Estados
em relação às transferências estaduais, principalmente
ao Fundo de Participação dos Estados.
Vejo aqui o nosso Piauí: ainda quase 38% da
renda do Estado vem exclusivamente da transferência do Fundo de Participação dos Estados, devido ao
pacto federativo, relativa à distribuição dos impostos
que são compartilhados com os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal. Isso impede praticamente que o
Estado dê saltos maiores rumo ao desenvolvimento,
que tenha uma política que possa dar mais qualidade
de vida aos cidadãos, mais ganhos sociais.
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O Piauí foi, segundo dados da pesquisa do IBGE,
o Estado que mais cresceu de 2007 para 2008. Atingiu 8,8%, enquanto o Brasil cresceu 5,2%. Ficou em
primeiro lugar no Brasil, mas ainda temos 0,6% do
PIB nacional, ainda temos a menor renda per capita
deste País, com R$5.372,56. O penúltimo está com
quase R$1000,00 de renda per capita à frente do
Piauí. Temos uma economia fragilizada, apesar de um
potencial imenso, e carências infraestruturais. Mesmo
tendo melhorado, precisamos ainda fazer muito mais
para transformar a riqueza desse Estado, o Piauí, e
fazê-lo contribuir mais para o desenvolvimento nacional, transformando a vida das pessoas. São homens
e mulheres que esperam que não ﬁquemos dependendo só das transferências nacionais, mas possamos fortalecer a nossa economia, com a capacidade
produtora que tem o Estado do Piauí, para que assim
possamos gerar emprego, melhorar a renda, diminuir
a dependência dos programas sociais. Esses programas são importantes para diminuir a miséria de um
Estado, mas temos que implementar políticas públicas que possam retirar a nossa população da miséria
e desenvolver o empreendedorismo, Sr. Presidente
Mão Santa, para que o Estado realmente alavanque
o seu desenvolvimento.
A propósito dessa mesma discussão, lendo a Folha de S.Paulo do dia 27 de novembro, defrontei-me com
uma matéria contendo uma pesquisa do IBGE segundo
a qual, por mais que a situação tenha melhorado, “em
2009, 5,8% da população brasileira passou fome em
algum momento por não ter recursos suﬁcientes para
comprar comida”. Mas, repito, houve uma melhora se
compararmos com 2004, quando eram 8,2% que viviam em insegurança alimentar grave.
Fico triste quando vejo no jornal que o Piauí está
em último lugar e que é lá onde as pessoas passam
mais fome. Então, precisamos ter uma atitude política para aproveitar o potencial do Estado com vistas à
transformação econômica, à aplicação eﬁciente dos
recursos, à transformação da vida das pessoas. É essa
realidade que queremos construir dentro da imagem do
Piauí, em que acreditamos. Trabalhando, esperamos e
queremos ver o nosso povo vivendo melhor.
Disputamos uma campanha levando a imagem do
Estado empreendedor, e é esse Estado que queremos
ver ﬂorescer no Piauí. Que o aproveitamento desse
potencial imenso possa ser colocado em prática, em
todas as suas atividades econômicas!
Para encerrar, Sr. Presidente Mão Santa, gostaria de ler parte de uma carta que recebi – acho que
V. Exª também recebeu – de um produtor do cerrado
tratando da discussão do Código Florestal que está
para ser aprovado no Congresso Nacional. Reﬁro-me
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a Bruno Breitenbach, um produtor de 29 anos, que
saiu da sua terra natal e foi investir em Bom Jesus
por identiﬁcar futuro no cerrado do Piauí. Aliás, V. Exª,
quando Governador, estimulou muito que gaúchos,
paranaenses e o próprio povo piauiense explorasse o
cerrado e produzisse. Hoje, nós conseguimos um nível
de produção muito alto, apesar de termos problemas
graves, principalmente infraestrutrais: de rodovia, de
energia. Além disso, há a insegurança jurídica em relação às terras, os nossos cerrados, o que ainda gera
intranquilidade para muitos que estão ali.
Ele mostra aqui a angústia por que passam os
produtores de cerrado no Piauí. Ele diz:
Senhores, está em andamento no Congresso Federal a alteração do Código Florestal
brasileiro. É de vosso conhecimento que novo
código altera diversos dispositivos em relação
ao anterior tornando o arcabouço legal mais
moderno e adequado à agricultura atual. É
louvável o trabalho das duas casas legislativas
no sentido de tornar possível a regularização
de diversas propriedades rurais que hoje se
encontram numa espécie de limbo legal.
Ocorreu porém, por motivos que admito
desconhecer, uma opção por incluir no texto
da nova legislação uma “moratória” de 5 anos
no desmatamento em todo o território nacional.
Ao que me parece esta moratória será tanto
para desmatamentos ilegais quanto para os
legais. Ou seja, não será possível transformar
um hectare sequer de mata nativa em área de
produção em qualquer canto do imenso território brasileiro.
Nisso se inclui o nosso cerrado, que é recente,
é jovem na produção. Essa moratória de cinco anos,
Presidente Mão Santa, inviabilizará qualquer investimento no cerrado do Piauí, que é a última fronteira
agrícola. Pregamos o desenvolvimento sustentável.
Precisamos no Piauí de produção, de geração de emprego, de renda e de riqueza para transformar a vida
das pessoas.
Quero deixar aqui registrado neste nosso pronunciamento a angústia daqueles que estão lá que dizem
que não têm dúvida, como ele coloca aqui, de que o
Código Florestal deve ser aprovado.
Continuando:
Não tenho dúvida de que o Código Florestal deve ser aprovado, mas também é necessário que este artigo danoso ao futuro de
uma região seja discutido ou retirado do texto.
O povo do sul piauiense clama a Vossas Senhorias que empunhem essa bandeira nesse
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ﬁnal de mandato e levem este pleito à alta tribuna da Nação.
Então, quero registrar a visão que temos, particularmente, da crença no futuro do Estado do Piauí, mas
precisamos ter uma política com prioridades concretas
para o desenvolvimento de um Estado empreendedor.
Só assim, conseguiremos transformar a realidade do
Estado do Piauí.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
–Após esse brilhante pronunciamento do Senador
do Piauí João Vicente Claudino, que preside o PTB
naquele Estado e, sem dúvida, é uma das lideranças
com perspectivas invejáveis.
Aí está Rui Barbosa, que perdeu as eleições
e está ali. Nós não podemos perder a vergonha e a
dignidade. A vida nos ensina que pior do que o sofrimento de uma derrota é a vergonha de não ter lutado.
Essa vergonha se transforma em entusiasmo quando
a luta é bela e boa.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduardo
Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, quero rapidamente registrar fato importante para o
nosso Estado, especialmente para a região de Sete
Lagoas, que é a expansão da Iveco, fábrica do grupo
Fiat de caminhões e ônibus.
Na data de ontem, o Governador Antonio Anastasia e diretores da Fiat anunciaram a criação de Condomínio de Fornecedores da Iveco. Esse projeto já estava
previsto no início da instalação da Iveco na cidade de
Sete Lagoas e, agora, se materializa nessa solenidade
em que o Governador recebeu o Presidente do grupo
Fiat na America Latina Cledorvino Belini, e também o
Presidente da Iveco Latin América, Marco Mazzu.
Esse Condomínio de Fornecedores será instalado ao lado do complexo industrial da Iveco na cidade
de Sete Lagoas, que ﬁca a 70 quilômetros de Belo
Horizonte. A previsão de entrar em operação é até o
ﬁnal de 2011, com a criação de seiscentos empregos
diretos. O Condomínio terá, na primeira fase, quatorze
empresas de autopeças para montar subconjuntos e
entregá-los no sistema just in time às linhas de produção da montadora de caminhões. O Condomínio de
Fornecedores será instalado em um terreno ao lado da
fábrica da Iveco, na Rodovia MG-238, e os investimentos dos fornecedores deverão somar R$60 milhões no
primeiro momento.
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O Condomínio é resultado de um acordo realizado entre a Iveco Latin America e o Governo de Minas,
por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, que será responsável pelas obras de terraplanagem, pavimentação,
saneamento básico, drenagem das águas pluviais,
redes de energia elétrica e de iluminação pública e
vias de acesso.
Esse é o apoio do Governo do Estado para
esse processo de mineirização, uma vez que a Fiat
Automóveis já tem o conceito de mineirizar seus fornecedores há muito tempo, tanto que, hoje, 70% das
compras da Fiat já são feitas em Minas Gerais. São
recursos da ordem de R$10 bilhões, anualmente,
comprados em Minas para o processo produtivo da
Fiat, segundo as informações de Cledorvino Belini,
Presidente da Fiat.
Portanto, a Fiat, nas instalações de Betim, já tem
70% do fornecimento mineirizados, ou seja, produzidos
em Minas. Agora, a Iveco, que está a 70 quilômetros de
Belo Horizonte, em Sete Lagoas, também parte para
esse mesmo projeto, com a implantação desse Condomínio de Fornecedores, com quatorze empresas que
vão exatamente se ocupar da montagem de painéis de
instrumentos, de chassis, de pneus e rodas, de eixos,
de bancos, de chicotes elétricos e de cardans e que
farão montagem de subconjuntos de peças metálicas
soldadas, de sistemas de suspensão, de exaustão, de
refrigeração, além da injeção de peças plásticas, da
pintura de peças avulsas estampadas.
Quero ainda destacar, Presidente Mão Santa, que,
nos últimos três anos, a Iveco modiﬁcou, radicalmente, seu perﬁl produtivo. Com investimentos recentes,
já realizados, da ordem de R$120 milhões, a empresa
inaugurou, em 2009, uma nova unidade de caminhões
pesados. Novas áreas de funilaria e de pintura foram
ampliadas. Quando inaugurada, a fábrica de Sete Lagoas era capaz de montar caminhões e comerciais
leves, com capacidade de 27 mil unidades por ano.
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Hoje, ela produz também caminhões médios, além
dos leves, semi pesados, pesados e fora de estrada,
além de extra pesados.
A capacidade foi ampliada para 70 mil unidades
por ano. E há ainda um contrato do Exército Brasileiro
com a Iveco para produzir o substituto do Urutu, que
é um veículo blindado. São cerca de mil veículos blindados que também serão produzidos nessa fábrica da
Iveco. Então, essa fábrica, no princípio, era destinada
para a construção de caminhões comerciais leves,
mas, agora, já avança até para os caminhões pesados,
para os veículos blindados, o que aumenta o número
de empregos – isto que é importante –, mantendo a
arrecadação.
Hoje, Sr. Presidente Mão Santa, a cidade de Sete
Lagoas já tem 32% de sua arrecadação, do valor adicionado ﬁscal, oriundos da cadeia automotiva, que é,
exatamente, capitaneada pela Iveco. A Iveco puxou
toda a cadeia de revendedores. E, agora, com esse
Condomínio de Fornecedores, anunciado pelo Governador Antonio Anastasia, isso tende a crescer mais
ainda em empregos e na economia da cidade.
Quero cumprimentar também o Prefeito Márcio
Maroca, que é do nosso Partido, o PSDB. Ele é o Prefeito de Sete Lagoas hoje. Sete Lagoas é a terra de
meu pai, e ﬁco particularmente satisfeito, porque também essa conquista da instalação da Iveco na cidade
se deu na época em que eu era Governador, quando
houve as tratativas iniciais para a instalação do Grupo
em Minas Gerais.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria, neste ﬁm de
tarde, neste início de noite desta quarta-feira, trazer
essa notícia positiva para Sete Lagoas e para o Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2010
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia as seguintes
informações, necessárias para os trabalhos a serem
realizados no âmbito da Subcomissão Permanente da
Água (CMAGUA) da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA)
do Senado Federal:
1 – Quais são as principais questões sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil e,
em particular, na região amazônica conforme
o entendimento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)?
2 – Qual o diagnóstico da situação atual
sobre a gestão de recursos hídricos na região
amazônica segundo o INPA?
3 – Quais as prioridades e ações necessárias nos próximos anos, incluindo modiﬁcações da legislação, para aprimorar a gestão dos
recursos hídricos de acordo com o INPA?
Sala das Sessões, – Senador Jefferson Praia,
PDT – AM – Senadora Marisa Serrano, PSDB– MS.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 948, DE 2010
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado como art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas
a Ministra de Estado do Meio Ambiente as seguintes
informações necessárias para os trabalhos a serem
realizados no âmbito da Subcomissão Permanente
da Água (CMAGUA), da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), do Senado Federal:
1 – Quais são as principais questões sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil,
conforme o entendimento da Agência Nacional
de Águas (ANA)?
2 – Qual o diagnóstico da situação atual
sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil
segundo a ANA?
3 – Quais as prioridades e ações necessárias nos próximos anos, incluindo modiﬁcações da legislação, para aprimorar a gestão dos
recursos hídricos de acordo com a ANA?
Sala das Sessões
– Senador Jefferson
Praia, PDT – AM – Senadora Marisa Serrano, PSDB
– MS.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos vão à Mesa
para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO No 950, DE 2010
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal – RISF, requeiro licença para ausentarme dos trabalhos da Casa nos dias 6 e 7 de dezembro
corrente, para ﬁns de atender o convite da Comissão
de Relações Exteriores do Senado e integrar a comitiva
parlamentar brasileira em visita oﬁcial ao Chile, onde
também será realizado um encontro com a Comissão
de Relações Exteriores do Senado do Chile, a convite
do seu Presidente Senador Hernan Larrain.
Comunico, nos termos do art. 39 do RISF, que
estarei ausente do País no período da manhã do dia
5 até a noite do dia 7 de dezembro de 2010.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Cotait.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 951, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Município
de Paragominas pelo prêmio Chico Mendes de Meio
Ambiente 2010, e pelo prêmio de “Gestor Eﬁciente da
Merenda Escolar”.
Requeiro ademais que este Voto seja comunicado às seguintes autoridades:
s O Prefeito – Sr. Adnan Demacki;
s / 6ICE 0REFEITO n 3R 0AULO 0OMBO 4Ocantins;
s Ao Presidente da Câmara Municipal –
Sr. Antônio Batista Silveira Lopes, e a todos
os Vereadores;
s !O 0RESIDENTE DO 3INDICATO DOS PRODUtores rurais de Paragominas – Sr. Mauro Lucio
de Castro Costa.
Justiﬁcação
O prêmio Chico Mendes busca valorizar e incentivar iniciativas de proteção ambiental que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região
amazônica.
Paragominas foi escolhido na categoria “Município”. A premiação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo projeto Paragominas Município Verde,
uma iniciativa da Prefeitura Municipal e do Sindicato
dos Produtores Rurais de Paragominas. O projeto
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Paragominas Município Verde fortaleceu ações de
controle e monitoramento do desmatamento – como
a Realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) – fazendo com que Paragominas se tornasse o primeiro
Município a deixar a lista dos maiores desmatadores
na Amazônia.
O prêmio “Gestor Eﬁciente da Merenda Escolar” é
o sétimo que o Município recebe consecutivamente seis
deles na gestão do atual Prefeito Adnan Demachi.
Estes prêmio são a clara demonstração de uma
administração séria, competente e dedicada ao desenvolvimento sustentável, sempre preocupado com o
bem estar de seus cidadãos. Parabéns a Paragominas
e felicitações ao meu amigo adnan.
Sala das Sessões, de 2010. – Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO DO
MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
– Nº 116, de 24 de novembro último, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
760, de 2007, do Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União,
o Aviso nº 1.166, de 2010, na origem, que se refere ao
Projeto de Resolução do Senado nº 64, de 2010.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.166-GP/TCU
Brasília, 29 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.295 (SF), de 26-11-2010, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal autógrafo da Resolução nº 59, de 2010 (SF), que
“Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
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(BID), no valor de até US$7.000.000,00 (sete milhões
de dólares norte-americanos), e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, protocolado no TCU como documento nº 0000451805315, foi remetido à SecretariaGeral de Controle Externo (SEGECEX), para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Aviso nº 1.166, de 2010, foi juntado ao processado do
respectivo Projeto de Resolução.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu os Ofícios nºs 294, 295 e 310,
de 2010, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
e posterior envio ao Arquivo dos Avisos nºs 52, 53 e
69, de 2010.
São os seguintes os Ofícios:
OF. nº 294/2010/CAE
Brasília, 9 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 52 de 2010
(nº 1483-Seses-TCU-Plenário), de 1º de setembro de
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC-011.457/2010-4, pelo Plenário daquela Corte, na
Sessão Ordinária de 1º-9-2010, bem como do Relatório
e do voto que o fundamentam. O Acórdão em questão
é referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 11 de 2010 desta Casa. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 32/2010-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 295/2010/CAE
Brasília, 9 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 53 de 2010
(nº 1517-Seses-TCU-Plenário), de 8 de setembro de
2010, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC-011.458/2010-0, pelo Plenário daquela Corte, na
Sessão Ordinária de 8-9-2010, bem como do Relatório
e do voto que o fundamentam. O Acórdão em questão
é referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 13 de 2010 desta Casa. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 32/2010-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, Senador Delcídio Amaral,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 310/2010-CAE
Brasília, 9 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 9 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 69 de 2010 (nº
1800-Seses-TCU-Plenário), de 6 de outubro de 2010,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-007
.278/2010-1, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão
Ordinária de 6-10-2010, bem como do Relatório e da
Proposta de Deliberação que o fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 5 de 2010 desta
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do Of. CAE nº 32/2010-Circular.
Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, Senador Delcídio Amaral,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Srª Senadora Patrícia Saboya e o Sr. Senador Acir
Gurgacz enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (Bloco PDT – CE.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, como primeiro assunto, desejo aqui
registrar os vinte anos de existência oﬁcial do Secovi, o
Sindicato da Habitação do Estado do Ceará. Associação
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patronal com representação em todo Estado do Ceará,
o Secovi cearense foi fundado em 7 de dezembro de
1989 e registrado no Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais do Ministério do Trabalho em 3 de dezembro
de 1990. Desde sua criação tem participação decisiva
no desenvolvimento da moradia no Ceará.
Sua direção é composta por um Presidente e
13 Vice-Presidentes, dentre estes seis representando cada segmento do Mercado Imobiliário. Todos têm
suas funções delimitadas pelo Estatuto Social da Entidade. Exercem esse papel com um sentido de missão
exposto no próprio estatuto: representar a categoria
a ﬁm de assegurar as melhores condições para gerar
resultados positivos e desenvolver a sociedade.
É dentro dessa visão que o Secovi tem liderado
a categoria representada superando suas expectativas através da prestação de serviços de qualidade.
Representa empresas de compra, venda, locação e
administração de imóveis próprios ou de terceiros,
condomínios e ﬂats, incorporadoras de imóveis, loteadoras, colonizadoras, urbanizadoras, edifícios em
condomínios residenciais e comerciais, além de Shopping Center.
A qualidade dos serviços prestados pelo Secovi
reﬂete o respeito e o compromisso perante os representados; são valores que fundamentam a existência
da Entidade, onde cada colaborador está consciente
de que suas atitudes são decisivas para construir,
preservar a imagem e a credibilidade. Nesse mesmo
sentido, o Secovi tem mostrado sua responsabilidade
social, em um programa denominado Amigos do Secovi, que se expressa em projetos de benfeitoria voltados
principalmente a crianças e adolescentes. Ao mesmo
tempo em que registro o 20º aniversário da entidade,
manifesto meu desejo de que prossiga nesse trabalho,
em especial no que já faz por nossas crianças.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto e com extremo pesar, cumpro o doloroso dever de registrar o desaparecimento do grande
escritor cearense Moacir C. Lopes, ocorrido a 21 de
novembro. Ele tinha 83 anos e deixou uma obra de vulto.
Moacir Costa Lopes nasceu em 11 de junho de 1927,
em Quixadá, Ceará. Perdeu o pai aos 2 anos de idade
e a mãe aos 11. Fez seus estudos em Quixadá, Baturité, Fortaleza, e posteriormente no Rio de Janeiro. A
partir daí dedicou-se inteiramente à literatura, criando
seu próprio método de criação literária, do que resultou
seu livro de ensaios, o didático Guia prático de criação
literária, editado em 2001, pela Quartet Editora. Desde
criança, leitor compulsivo de Literatura de Cordel e de
folhetins literários que chegavam a Quixadá.
Aluno da Escola de Aprendizes Marinheiros do
Ceará a partir de dezembro de 1942, em plena Segun-
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da Guerra Mundial viajou para a Base Naval de Natal e
de lá para Recife, onde embarcou no encouraçado São
Paulo. Nesse e em outros navios da Marinha brasileira
participou de missões de comboios e patrulhamentos
navais, especializando-se em tática anti-submarina
e radar. Viajou assim por toda a costa do Brasil e de
outros países, como Uruguai, Paraguai, Argentina,
Trinidad-Tobago, República Dominicana, Cuba, e Estados Unidos. Subiu o rio Amazonas, o rio Paraguai, o
rio Mississipi, e conheceu muitas ilhas, duas das quais,
o Atol das Rocas e a Ilha das Trindade, o inspirarão no
tema de dois de seus futuros romances.
Enquanto embarcado, escrevia poesias diariamente. Leu em viagem as primeiras obras de ﬁcção,
começando pelos clássicos franceses, depois russos,
portugueses, ingleses, e por ﬁm os brasileiros antigos
e contemporâneos, além de estudos críticos, ﬁlosoﬁa,
e antropologia e obras de cultura geral. Em todos os
navios em que servia criava uma biblioteca com doações de livros pelos colegas.
Começou a escrever, em 1949, a bordo do contratorpedeiro Baependi, onde trabalhou na secretaria como
datilógrafo, o romance Maria de cada Porto, com o qual
estreou na literatura, já em dezembro de 1959. Residindo no Rio de Janeiro desde 1944, passa a colaborar no
jornal Humaitá, da Associação dos Marinheiros, com
poemas e crônicas. O jornal foi embargado em 1949,
e deﬁnitivamente fechado em 1964. Mesmo sendo os
marinheiros proibidos de estudar, por ordem do então
Ministro da Marinha, cursou música no Liceu de Artes
e Ofícios, por pretender ser também violinista, e fez
o curso completo de Inglês, no Westminster English
Course, e a extensão de outros cursos de humanidades. Deu baixa da Marinha de Guerra em novembro
de 1950, por conclusão do tempo de serviço.
Com o romance Maria de cada Porto (1959),
obtendo os prêmios “Coelho Neto”, da Academia Brasileira de Letras, e “Fábio Prado”, da União Brasileira
de Escritores, São Paulo. Escreveu depois Chão de
mínimos amantes (1961), Cais, saudade em pedra
(1962), A ostra e o vento (1964), Belona, latitude noite
(1968), todos eles com grande repercussão no Brasil
e no exterior, além de traduções na Tchecoslováquia,
na Rússia, na Bulgária, na Itália, radioteatralizações
na Polônia e em Portugal.
Foi colaborador da Enciclopédia Delta Larousse, sob a direção de Antônio Houaiss. Passou então
a dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e na Faculdade Hélio Alonso, nas áreas de
Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas.
Em 1969, funda a Editora Cátedra, com a escritora
Eduarda Zandron, editora pela qual publicaram cerca
de mil autores nacionais, a maioria estreantes.
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Casou-se com a também escritora Eduarda Zandron, nascendo-lhes os ﬁlhos Fábio Martins Lopes, em
1968, e Saulo Martins Lopes, em 1973. Seu ﬁlho Fábio
aos dez anos publicou o livro de poesia.
Com o romance A Ostra e o Vento, Moacir C. Lopes despertou grande interesse em vários cineastas
brasileiros e estrangeiros. O livro foi adaptado para
o Cinema, em 1997, sob o mesmo título, com roteiro
e direção de Walter Lima Jr. Lopes lançou ainda, em
2000, o romance O Almirante Negro (Revolta da Chibata – A Vingança), além da sétima edição brasileira
de A Ostra e o Vento. Em 2001, além da oitava edição
brasileira, saiu a sua edição italiana, L’ostrica e il vento, em tradução de Gian Luigi De Rosa, Salerno, Itália.
Saiu em 2003, seu nono romance, Onde repousam
os Náufragos. Lançou em 2006 As fêmeas da Ilha da
Trindade, e, já em 2007, A Ressurreição de Antônio
Conselheiro e a de seus 12 Apóstolos, além da reedição de outras obras suas então esgotadas.
Como se vê, Srªs Srs. Senadores, Moacir C. Lopes deixa uma obra notável sob todos os aspectos.
Sua morte representa uma grande perda para o Ceará
e para a literatura brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco PDT – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em primeiro lugar quero parabenizar o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto por se
pronunciar na segunda-feira sobre o interesse de desenvolver um plano de segurança de fronteiras para
combater o crime organizado na região, desenvolvendo ações conjuntas e desenvolver a cooperação entre
os países, como intercâmbio de inteligência, divisão
de pessoas e mapeamento do crime organizado na
região de fronteira.
O próprio ministro aﬁrmou que ABRE ASPAS
“Chegou a hora da América do Sul ter um plano integrado, que permita a região combater um problema
que vitimiza todos os países e encontrar uma solução
conjunta. Todos os técnicos apontam que é impossível
o patrulhamento físico dessa fronteira. A melhor maneira de combater isso é com integração e um sistema
lógico de cooperação”.
Este sistema, senhoras e senhores senadores,
deve fazer parte de um conjunto de novos métodos
que o Estado brasileiro deve lançar mão para fazer
esse enfrentamento do crime organizado, porque a
sociedade não agüenta mais a pressão do narcotráﬁco.
Isso ﬁcou bem claro durante os confrontos da semana
passada, que culminaram no ﬁnal de semana com uma
grande ação da polícia do Rio de Janeiro em conjunto
com forças federais.
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Dentro dessa discussão é inevitável tocar em
dois assuntos: a ineﬁcácia das políticas públicas de
cidadania, que acabam por deixar nossa população
à mercê do crime organizado; e o segundo tema é a
discussão em torno da legalização das drogas como
forma de combater o próprio narcotráﬁco.
Muitas autoridades internacionais ligadas ao combate ao tráﬁco consideram que a repressão às drogas
tem custado mais caro a muitos governos do que a
própria liberação do consumo.
Segundo estudos realizados pela ONU, cerca
de 190 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam
algum tipo de entorpecente. Se considerarmos o valor
médio das doses de drogas para o consumidor ﬁnal,
cerca de 10 dólares, chegamos a um número assustador: o tráﬁco mundial deve arrecadar cerca de 57 BILHÕES DE dólares mensalmente. Isso no caso de cada
usuário tomar apenas uma dose de drogas por dia, o
que sabemos que está bem longe da realidade.
Amigos de Rondônia, olhando por esse ângulo,
só podemos concluir que a guerra contra o narcotráﬁco
é impossível de ser vencida.
Para muitos, a saída seria a legalização, que resultaria em uma regulamentação do Estado sobre esse
mercado, que geraria mais segurança para o usuário
e renderia até mesmo impostos para serem revertidos
à população. Mas será que as coisas seriam assim
mesmo, cor de rosa desse jeito?
Julgo que com a liberação dos entorpecentes
teremos o surgimento de pelo menos três problemas.
O primeiro seria a migração do crime organizado para
outra atividade lucrativa, como os seqüestros, a assaltos a bancos. Vimos isso acontecer na Colômbia e no
México há pouco tempo.
Veremos também o surgimento de um mercado
alternativo de drogas, contrabandeadas, vendidas sem
recolhimento de impostos, como acontece hoje com
cigarros, DVDs e CDs piratas, por exemplo. O estado
vai gastar para tentar conter mais esse negócio sujo.
O último problema, à primeira vista, será o aumento do consumo de drogas, gerando “crackolândias” em
praticamente todas as cidades do país. Gerando maiores gastos no nosso já precário sistema de saúde.
Daí é preciso refazer a pergunta: vale a pena liberar a droga, como forma de reduzir o custo do combate
ao narcotráﬁco, se estaremos aumentando as despesas do Estado de qualquer forma? Aﬁnal de contas,
teremos a necessidade de combater pelo menos mais
duas modalidades criminosas e o pior, precisaremos
enfrentar uma verdadeira calamidade na saúde.
Desta forma, se a pergunta é liberar já, a resposta
só pode ser não. Devemos enfraquecer o crime, debelar as quadrilhas de traﬁcantes e prender os grandes
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barões da droga no Brasil, para que não estejamos
simplesmente puxando um cobertor curto, cobrindo
de um lado e descobrindo o outro.
Desta forma, acredito que o mais importante a
ser feito é investir em ações de cidadania para:
– reduzir a demanda pelas drogas, diminuindo
o consumo;
– reduzir a quantidade de pessoas que, por falta
de qualiﬁcação proﬁssional, de ética e moral, acabam
optando pelo caminho do crime.
São dois objetivos diferentes que requerem ações
em dois ambientes diferentes. O primeiro engloba praticamente toda a sociedade, pois os consumidores de
entorpecentes estão em qualquer extrato social, do
mais baixo ao mais alto. O consumo de drogas não
está diretamente associado à pobreza e à desesperança, mas sim a hábitos recreacionais, de acordo com
pesquisas da ONU. Neste sentido, toda a população
é alvo desse esforço de desestimular o interesse e o
uso de drogas, com o intuito de enfraquecer o mercado do narcotráﬁco.
O segundo objetivo estaria mais ligado às comunidades de baixa renda que hoje são as grandes fontes
de mão de obra para o crime organizado. Isso por causa do desemprego, da baixa renda, e principalmente,
da desestrutura familiar, pois acaba por criar crianças
e adolescentes sem referências do certo e do errado,
do que é moral e do que é AMORAL.
No entanto, sabemos muito bem que as fontes de
mão de obra do narcotráﬁco não estão hoje situadas
apenas nas favelas e guetos, mas também nas classes média e alta, em menor quantidade, claro. Isso se
deve ao fato da cultura da busca do lucro a qualquer
custo e da cultura da impunidade.
Por isso, defendo como parte integrante desta
política de segurança eﬁciente e integrada, a constante repressão ao crime como forma de acabar com
a cultura da impunidade, porque ela, mais do que a
pobreza, mais do que o desemprego, mais do que a
desesperança e qualquer outro erro que tenhamos
cometido nas nossas políticas educacionais, é que
funciona como um verdadeiro ímã atraindo as pessoas ao caminho da criminalidade. É preciso fazer valer,
de uma vez por todas, a máxima que diz que o crime
não compensa.
Não vejo outra forma de oferecer ao nosso povo
a recompensa correta pelo seu trabalho que não seja
fortalecendo a nossa economia e nosso desenvolvimento tendo como foco a melhoria de nosso Índice
de Desenvolvimento Humano, nosso IDH, que corresponde ao acesso à saúde, à educação e ao desenvolvimento.
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Por isso que venho repetindo, insistentemente,
aqui no Plenário do Senado Federal, a importância de
fazermos uma reforma tributária o quanto antes.
Com tudo isso, senhor presidente, acho que ﬁca
bem claro para o povo brasileiro, e deve estar mais
claro ainda para nós, seus representantes, e para o
governo, que toda a sociedade está integrada neste
combate à criminalidade. Uma política de segurança
pública não se limita apenas a colocar armas nas mãos
de policiais e enviá-los às ruas.
Encerro aqui pedindo que as forças federais de
segurança permaneçam o tempo que for necessário no
Complexo do Alemão, para impedir que o território seja
reocupado pelo narcotráﬁco e que não seja ocupado
por outros tipos de associações criminosas.
Peço ainda que tomemos como ponto de partida
essa ação para, em cada Estado, enfrentar o crime
organizado da mesma forma, negando-lhe espaço e
destruindo sua capacidade de ação. Rondônia, meu
Estado, hoje é um corredor de entrada de drogas e
armas, e corredor de saída de contrabando de diversos minérios. Tudo interligado ao grande esquema de
narcotráﬁco internacional.
Srªs e Srs. Senadores, quero aproveitar esse
momento também para falar de um tema de extrema
importância para o País e que precisa estar na pauta
do Congresso Nacional imediatamente. Entretanto,
pelo que se vê na Câmara dos Deputados, corre-se um
sério risco de que a sua votação ﬁque mesmo para o
ano que vem. Trata-se da reforma do Código Florestal
– PL 1.876/99 – já aprovada na comissão especial na
Câmara e que agora precisar ir para votação no plenário daquela casa.
O mais complicado é que este assunto já está
sendo discutido há mais de 10 anos no Congresso, e
não avança justamente por conta de interpretações
repletas de interesses escusos ou simplesmente pela
falta de conhecimento da matéria e da realidade ambiental e rural do Brasil.
Todos sabem que o Brasil tem as melhores condições do planeta para a proteção do meio ambiente
e o desenvolvimento da agropecuária. Basta dizer que
em duas décadas nossas áreas protegidas duplicaram,
chegando hoje a 175 milhões de hectares, e que nesse
período a produtividade total da agricultura brasileira
cresceu 5% ao ano, quando nos maiores produtores
agrícolas, incluindo os Estados Unidos, a atividade
agrícola cresceu menos de 2%.
Portanto, Sr. Presidente, está na hora de termos
um marco legal consistente para conciliarmos a conservação ambiental, a proteção das unidades de conservação, da biodiversidade, e o desenvolvimento da
agropecuária. Essas duas funções essenciais para a

228

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sobrevivência do homem, a proteção ambiental e a produção de alimentos, precisam caminhar juntas e não de
forma sectária como alguns setores preferem se armar
para o debate. Precisamos incluir o homem no debate ambiental e respeitar todas as formas de vida, sem
radicalismo, para que possamos concentrar esforços
na produção e exportação agrícola combinadas com
conservação e restauração de ﬂorestas, aproveitando
ao máximo nosso potencial ambiental e agrícola.
Essa união é perfeitamente viável e suas premissas estão presentes nas inovações apresentadas no
relatório do deputado Aldo Rebelo, do PcdoB de São
Paulo, aprovado na comissão especial e que precisa
ir para votação imediata no plenário da Câmara. A demora, a indeﬁnição e as interpretações equivocadas
não interessam à nação brasileira e estão gerando
grande insegurança no campo sem conseguir induzir
a preservação ambiental. Portanto, todos estão perdendo com essa disputa irracional entre radicais e falsos ambientalistas e os ruralistas. Quem ler o texto do
relatório da proposta de reforma do Código Florestal
de forma objetiva, racional e com um pouco de conhecimento da realidade ambiental e agrícola do Brasil,
verá que ele avança em questões fundamentais para
a adoção de um modelo de agropecuária com conservação ambiental.
Premissas como a compensação das reservas
legais, que se referem à obrigação de recompor a vegetação nativa em 20% da área de cada propriedade
agrícola na maioria do território nacional, 35% nos
cerrados da Amazônia Legal e 80% na ﬂoresta amazônica, uma exigência que não encontra paralelo em
nenhum país, estão presentes no relatório.
Sem entrar no mérito, de que o novo Código Florestal torna o Brasil a nação mais preservacionista do
planeta, a questão que se coloca é se não faz mais
sentido formar grandes aglomerações ﬂorestais, em vez
de se buscar a tarefa irracional de recompor “ilhotas
desconectadas” de vegetação em cada propriedade.
Essa alternativa criaria incentivos econômicos que trariam ganhos efetivos ao meio ambiente, gerando renda
para a ﬂoresta “em pé”, desenvolvendo um mercado
eﬁciente de compensações ambientais e reduzindo o
custo para os produtores rurais. É o caso da Cota de
Reserva Ambiental e dos mecanismos de servidão ﬂorestal, ambos negociáveis no mercado, que poderiam
gerar uma verdadeira revolução ambiental no País,
especialmente após a indicação das áreas prioritárias
de conservação pelo poder público.
O texto também estabelece regras para a restauração das áreas de preservação permanente (APPs)
nas propriedades. Trata-se do princípio da restauração
plena das matas ciliares e outras APPs, deﬁnidas pela
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geograﬁa de cada propriedade. Essa restauração seria
incentivada pela possibilidade do cômputo das APPs
na área da reserva legal e pela remuneração dos serviços ambientais, desde que elas fossem devidamente
recuperadas e que isso não permitisse novos desmatamentos. Claro que essa solução também deveria respeitar casos clássicos de ocupação sustentável, como
o café e a maçã no topo e encostas de morros, o arroz
irrigado de várzea, o boi pantaneiro e outros.
Parece desnecessário, mas sempre é preciso
reaﬁrmar, como tem feito de forma incansável a senadora Katia Abreu, do DEM de Tocantins, e presidente
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), sobre
o princípio constitucional de que a lei não pode retroagir no tempo, ou seja, não se pode obrigar alguém a
recuperar algo que foi removido quando era permitido
ou mesmo estimulado pela lei. Foi exatamente isto que
ocorreu no meu Estado de Rondônia, onde milhares de
colonos receberam terras da reforma agrária nas décadas de 1960, 70 e 80, com a ordem expressa do governo
de desmatar pelo menos 50% da propriedade.
Essa interpretação do Código Florestal pode ser
comparada a uma norma absurda que obrigasse todos
os prédios urbanos já construídos na cidade de São
Paulo a terem, no máximo, cinco andares, cabendo
unicamente aos proprietários atingidos adequar-se à
lei, sem nenhuma indenização. Portanto, era necessária uma reformulação desse entendimento.
Creio que a discussão já foi feita amplamente com
a sociedade brasileira e é de interesse de todos que
os agricultores possam trabalhar de forma integrada
com o meio ambiente, produzindo alimento de forma
sadia para a mesa dos brasileiros e para alimentar outras nações do mundo que não possuem as mesmas
condições ambientais e climáticas, extremamente favoráveis para uma agropecuária sustentável.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
faço aqui o apelo para que o governo e o Congresso
entendam que não é mais possível adiar a votação de
uma questão que já está madura, que já foi amplamente discutida com a sociedade e que é de fundamental
importância para o desenvolvimento autônomo da nação brasileira. O Congresso Nacional tem autonomia
para colocar a matéria em votação e deixar de votar o
relatório este ano signiﬁca um novo retorno à estaca
zero com a nova legislatura, agravando a confusão e os
conﬂitos no campo e nas ﬂorestas brasileiras em 2011,
com insegurança jurídica, disputas judiciais e desmatamento descontrolado. Não quero ser responsável por
essa insegurança, por esse atraso, e por isso reforço
o apelo para que a matéria seja votada no plenário da
Câmara e do Senado ainda este ano.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabamos de viver a 4ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 53ª Legislatura, em 1º de dezembro de 2010.
Esta foi a 196ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Estiveram presentes 65 Senadores, conforme
acusa o painel do Senado da República. Todos os Estados estiveram aqui presentes por seus Senadores
que os representam.
A presente sessão foi secretariada por nossos
competentes Secretários Executivos, Dr. José Roberto
e João Pedro; e, simbolizando todos os servidores do
Senado da República, o Zezinho.
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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma
Funções Comissionadas Técnicas em cargos
em comissão; e altera as Leis nºs 8.460, de
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de
outubro de 2007.
(Lido no Senado Federal no dia
1º.12.2010)Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
10.10.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 2º.02.2011
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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3
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.
4
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.
5
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.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº
5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana
Corso e de outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão Santa)
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7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 1.476, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Cícero Lucena, CI)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Flávio Arns, CAS)
9
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.
10
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.
11
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.
12
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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
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14
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.
15
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).
16
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 aqui-
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sição 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).
17
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.
18
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.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, que apresenta.
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20
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.
21
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.
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 77,
DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77,
de 2007 (apresentado como conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as
contas do Governo Federal, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito
Federal e Territórios e do Ministério Público da
União, relativas ao exercício de 2003.
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23
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.
24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos
Correios, que acrescenta dispositivos ao DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito (tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou
Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em
turno único, perante a Comissão): favorável, nos
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
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26
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.
27
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.
28
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
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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.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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30
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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33
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 269, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Jefferson Peres, que acrescenta
a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do
parlamentar que renuncie ao mandato e do chefe
do Poder Executivo que, réu de processo crime
de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003
– Complementar; 316 e 341, de 2004
– Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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39
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.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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42
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.
43
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
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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.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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45
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.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(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 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231
e 261, de 2006 – Complementares; 265 e 684, de
2007 – Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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48
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.
49
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),
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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.
50
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.
51
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.
52
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
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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.
53
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.
54
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
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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.
55
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 834, de 2010, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, a ﬁm de que tenham tramitação autônoma.
56
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão no Senado da República.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 05
minutos.)
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Ata da 197ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 2 de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa,
Mozarildo Cavalcanti, Antonio Carlos Valadares e Alfredo Cotait
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 17 horas e 30 minutos.)

É O SEGUINTE O REGISTRO DE COMPARECIMENTO:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55303
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55304

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Dezembro de 2010

284

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55305
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55306

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Dezembro de 2010

286

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55307
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55308

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Dezembro de 2010

288

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55309
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55310

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Dezembro de 2010

290

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55311
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55312

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Dezembro de 2010

292

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55313
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55314

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Dezembro de 2010

294

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55315
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55316

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Dezembro de 2010

296

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55317
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55318

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Dezembro de 2010

298

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55319
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55320

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Dezembro de 2010

300

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55321
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55322

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Dezembro de 2010

302

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55323
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55324

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Dezembro de 2010

304

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55325
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55326

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Dezembro de 2010

306

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55327
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55328

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Dezembro de 2010

308

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55329
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55330

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Dezembro de 2010

310

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55331
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55332

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Dezembro de 2010

312

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55333
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55334

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Dezembro de 2010

314

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55335
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55336

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Dezembro de 2010

316

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55337
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55338

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Dezembro de 2010

318

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55339
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55340

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Dezembro de 2010

320

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55341
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55342

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Dezembro de 2010

322

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55343
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55344

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Dezembro de 2010

324

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55345
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55346

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Dezembro de 2010

326

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55347
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55348

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Dezembro de 2010

328

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55349
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55350

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Dezembro de 2010

330

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55351
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55352

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Dezembro de 2010

332

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55353
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55354

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Dezembro de 2010

334

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55355
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55356

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Dezembro de 2010

336

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55357
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55358

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Dezembro de 2010

338

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55359
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55360

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Dezembro de 2010

340

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55361
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55362

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Dezembro de 2010

342

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55363
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55364

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Dezembro de 2010

344

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55365
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55366

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Dezembro de 2010

346

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55367
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55368

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Dezembro de 2010

348

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55369
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55370

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Dezembro de 2010

350

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55371
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55372

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Dezembro de 2010

352

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55373
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55374

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Dezembro de 2010

354

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55375
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55376

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Dezembro de 2010

356

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55377
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55378

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Dezembro de 2010

358

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55379
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55380

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Dezembro de 2010

360

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55381
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55382

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Dezembro de 2010

362

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55383
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55384

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Dezembro de 2010

364

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55385
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55386

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Dezembro de 2010

366

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55387
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55388

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Dezembro de 2010

368

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55389
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55390

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Dezembro de 2010

370

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55391
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55392

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Dezembro de 2010

372

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55393
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55394

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Dezembro de 2010

374

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55395
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55396

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Dezembro de 2010

376

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55397
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55398

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Dezembro de 2010

378

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55399
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55400

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Dezembro de 2010

380

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55401
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55402

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381

Dezembro de 2010

382

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55403
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55404

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383

Dezembro de 2010

384

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55405
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55406

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Dezembro de 2010

386

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55407
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55408

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387

Dezembro de 2010

388

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55409
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55410

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Dezembro de 2010

390

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55411
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55412

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391

Dezembro de 2010

392

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55413
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55414

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393

Dezembro de 2010

394

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55415
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55416

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395

Dezembro de 2010

396

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55417
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55418

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397

Dezembro de 2010

398

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55419
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55420

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399

Dezembro de 2010

400

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55421
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55422

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Dezembro de 2010

402

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55423
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55424

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403

Dezembro de 2010

404

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55425
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55426

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Dezembro de 2010

406

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55427
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55428

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Dezembro de 2010

408

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55429
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55430

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409

Dezembro de 2010

410

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55431
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55432

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411

Dezembro de 2010

412

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55433
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55434

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

413

Dezembro de 2010

414

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55435
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55436

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

415

Dezembro de 2010

416

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55437
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55438

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417

Dezembro de 2010

418

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55439
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55440

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Dezembro de 2010

420

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55441
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55442

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Dezembro de 2010

422

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55443
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55444

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Dezembro de 2010

424

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55445
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55446

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Dezembro de 2010

426

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55447
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55448

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Dezembro de 2010

428

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55449
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55450

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Dezembro de 2010

430

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55451
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55452

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Dezembro de 2010

432

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55453
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55454

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Dezembro de 2010

434

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55455
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55456

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Dezembro de 2010

436

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55457
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55458

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Dezembro de 2010

438

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55459
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55460

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Dezembro de 2010

440

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55461
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55462

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Dezembro de 2010

442

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55463
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55464

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Dezembro de 2010

444

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55465
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55466

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Dezembro de 2010

446

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55467
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55468

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Dezembro de 2010

448

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55469
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55470

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Dezembro de 2010

450

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55471
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55472

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Dezembro de 2010

452

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55473
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55474

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Dezembro de 2010

454

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55475
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55476

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Dezembro de 2010

456

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55477
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55478

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Dezembro de 2010

458

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55479
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55480

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Dezembro de 2010

460

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55481
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55482

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Dezembro de 2010

462

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55483
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55484

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Dezembro de 2010

464

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55485
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55486

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Dezembro de 2010

466

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55487
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55488

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Dezembro de 2010

468

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55489
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55490

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Dezembro de 2010

470

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55491
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55492

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Dezembro de 2010

472

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55493
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55494

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Dezembro de 2010

474

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55495
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55496

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Dezembro de 2010

476

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55497
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55498

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Dezembro de 2010

478

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55499
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55500

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.618, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 188,
de 2009, de autoria do Senador Augusto Botelho, que
consolida a legislação de cultura.

479

Dezembro de 2010

Nos termos do § 1º do art. 213-C do Regimento
Interno, poderão ser oferecidas emendas em Plenário, destinadas à correção de redação que afronte o
mérito da matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 649
a 679, de 2010.
São os seguintes os Projetos:

480

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55501
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55502

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Dezembro de 2010

482

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55503
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55504

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Dezembro de 2010

484

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55505
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55506

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Dezembro de 2010

486

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55507
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55508

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Dezembro de 2010

488

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55509
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55510

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Dezembro de 2010

490

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55511
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55512

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

491

Dezembro de 2010

492

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55513
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55514

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

493

Dezembro de 2010

494

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55515
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55516

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

495

Dezembro de 2010

496

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55517
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55518

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497

Dezembro de 2010

498

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55519
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55520

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

499

Dezembro de 2010

500

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55521
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55522

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

501

Dezembro de 2010

502

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55523
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55524

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

503

Dezembro de 2010

504

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55525
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55526

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

505

Dezembro de 2010

506

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55527
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55528

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507

Dezembro de 2010

508

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55529
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55530

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509

Dezembro de 2010

510

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55531
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55532

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511

Dezembro de 2010

512

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55533
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55534

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513

Dezembro de 2010

514

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55535
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55536

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515

Dezembro de 2010

516

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55537
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55538

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517

Dezembro de 2010

518

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55539
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55540

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519

Dezembro de 2010

520

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55541
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55542

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Dezembro de 2010

522

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55543
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55544

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

523

Dezembro de 2010

524

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55545
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55546

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

525

Dezembro de 2010

526

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55547
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55548

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

527

Dezembro de 2010

528

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55549
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55550

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

529

Dezembro de 2010

530

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55551
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55552

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

531

Dezembro de 2010

532

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55553
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55554

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

533

Dezembro de 2010

534

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55555
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55556

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

535

Dezembro de 2010

536

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55557
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55558

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

537

Dezembro de 2010

538

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55559
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55560

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

539

Dezembro de 2010

540

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55561
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55562

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

541

Dezembro de 2010

542

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55563
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55564

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

543

Dezembro de 2010

544

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55565
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55566

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

545

Dezembro de 2010

546

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55567
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55568

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

547

Dezembro de 2010

548

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55569
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55570

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

549

Dezembro de 2010

550

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55571
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55572

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

551

Dezembro de 2010

552

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55573
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55574

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

553

Dezembro de 2010

554

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55575
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55576

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

555

Dezembro de 2010

556

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55577
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55578

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

557

Dezembro de 2010

558

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO55579
2010

Sexta-feira 3

DEZEMBRO 2010
55580

Sexta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

559

Dezembro de 2010

560

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução nº 3,
de 2009, do Senado Federal, os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 649 a 679, de 2010, que acabam de
ser lidos, serão apreciados ter minativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, “c”, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
foram deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de
2009, os seguintes Requerimentos:
– nº 852, de 2010, do Senador Renato
Casagrande, que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 147
e 148, de 2010. Deferido o Requerimento, as
matérias passam a tramitar em conjunto e
vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa.
– nº 860, de 2010, do Senador Gilberto
Goellner, que solicita o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 325, de 2006,
e 458, de 2009, a ﬁm de que tenham tramitação autônoma. Deferido o Requerimento, as
matérias passam a tramitar autonomamente.
O Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2006,
vai à Comissão de Assuntos Sociais, em audiência, nos termos do Requerimento nº 520,
de 2010, e, posteriormente, à de Agricultura
e Reforma Agrária, em decisão terminativa.
O Projeto de Lei do Senado nº 458, de 2009,
vai às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo a
esta última a decisão terminativa.
– nº 885, de 2010, do Senador Jefferson
Praia, que solicita o desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 2 e 95, de 2009, a
ﬁm de que tenham tramitação autônoma. Deferido o Requerimento, as matérias passam
a tramitar autonomamente. O Projeto de Lei
do Senado nº 2, de 2009, vai às Comissões
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; e de Desenvolvimento
Regional e Turismo, cabendo a esta última a decisão terminativa; e o Projeto de Lei do Senado
nº 95, de 2009, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, em decisão terminativa.
– nº 892, de 2010, do Senador Antonio
Carlos Valadares, que solicita a tramitação
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conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
292, de 2008, e 210, de 2010. Deferido o Requerimento, as matérias passam a tramitar
em conjunto e vão às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos
Econômicos, cabendo a esta última a decisão
terminativa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, mensagem do Presidente
da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 307, DE 2010
(Nº 668/2010, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2010, em
viagem oﬁcial à Argentina.
Brasília, 1º de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 891 – C. Civil
Em 1º de dezembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador HERÁCLITO FORTES
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País, nos dias 3 e 4 de
dezembro de 2010, em viagem oﬁcial à Argentina.
Atenciosamente, – Carlos E. Esteves Lima, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência
da República, interino.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A mensagem que acaba de ser lida será
anexada ao processado da Mensagem nº 58, de 2010,
e vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
308, de 2010 (nº 670/2010, na origem), do Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Senhor SÉRGIO EDUARDO MOREIRA LIMA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A matéria vai à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. N. 1769/2010/SGM/P
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
NESTA
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor
JADER FONTENELLE BARBALHO, nome parlamentar
JADER BARBALHO (PMDB/PA), em 30 de novembro
de 2010, nos termos dos arts. 238, inciso II e 239, caput, do RICD, publicada no Suplemento ao Diário da
Câmara dos Deputados n. 171, de 1º de dezembro de
2010, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício lido vai à publicação.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 36, de 2010-CN (nº 1171-GP/TCU/2010, na
origem), encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União,
referente ao 3º trimestre do exercício de 2010.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
LEITURA: 2-12-2010
Até 7/12/2010 prazo para publicação e
distribuição dos avulsos da matéria;
Até 22/12/2010 prazo para apresentação
de relatório;
Até 9/02/2011 prazo para apresentação
de emendas ao relatório; e
Até 16/02/2011 prazo para apresentação,
publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 3 do corrente.
O aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 304, DE 2010
Altera as Leis nº 10.260, de 12 de julho
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
e nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 – que
institui o Programa Universidade para Todos
(PROUNI), regula a atuação de entidades
beneﬁcentes de assistência social no ensino superior e altera a Lei nº 10.891, de 9 de
julho de 2004 -, para estabelecer, no âmbito
desses programas, atendimento prioritário
a estudantes afastados do convívio familiar,
nas situações que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei confere atendimento preferencial, no âmbito do Programa Universidade para Todos
(PROUNI), de que trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), a que se refere a
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a estudantes
afastados do convívio familiar.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
§ 1º O beneﬁciário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por ele
prestadas.
§ 2º Em caso de empate na etapa ﬁnal do processo seletivo previsto no caput,
o candidato com histórico de afastamento do
convívio familiar terá precedência sobre os
demais.” (NR)
Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.260, de 12 de julho
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
...............................................................
§ 1º ........................................................
I – as regras de seleção de estudantes a
serem ﬁnanciados pelo Fies, observando-se,
em caso de empate entre candidatos, a prioridade de atendimento àquele que, na forma
do regulamento, comprove histórico de afastamento do convívio familiar;
.....................................................” (NR)
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do
exercício subsequente ao da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Adotados em contexto de píﬁo crescimento da
oferta de educação superior gratuita, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)
e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) conﬁguram medidas imprescindíveis para ampliação do
acesso a esse nível de ensino.
Sem o Fies e o Prouni, milhares de estudantes
não conseguiriam elevar sua formação acadêmica,
já que as instituições públicas do segmento superior
têm se mostrado historicamente incapazes de atender
à demanda.
Em que pese a relevância que tais programas
assumiram ao longo de sua execução, tanto o Prouni quanto o Fies têm passado por reformulações. As
inovações trazidas têm sido marcadas pela intenção
de aumentar-lhes o efeito inclusivo. Graças a esse
movimento, percebe-se uma tendência alvissareira,
embora ainda distante, ao cumprimento do dever do
Estado com a educação, em todos os níveis.
É, pois, em sintonia com essa linha de aprimoramento, que propomos, com este projeto, nova modiﬁcação das leis de regência do Fies e do Prouni. Desta
feita, nossa preocupação é com os jovens em situação
de maior vulnerabilidade social e afetiva, e tem como
base a percepção de que a hipossuﬁciência material
é deveras agravada quando se dá em paralelo ao infortúnio da perda ou afastamento dos entes que se
supõe mais amados: os pais.
Essa situação é o que se pode chamar de dupla orfandade. E não envolve necessariamente uma
excepcionalidade. Infelizmente, consoante dados de
2007, o Brasil somava cerca de 3,7 milhões de jovens
órfãos de pelo menos um dos pais. A grande maioria,
certamente, é oriunda dos segmentos em situação
social mais crítica.
Assim, a ﬁnalidade do projeto que ora apresentamos é conferir tratamento especial, nos certames
de seleção de ambos os programas, aos jovens que,
além da limitação de ordem orçamentária, que já está
consolidada no ordenamento dos programas, tenham
experienciado o infortúnio de não contar com o apoio
da família.
Cumpre esclarecer que, para deﬁnir o segmento de potenciais beneﬁciários da mudança, a proposição toma de empréstimo a terminologia dominante
no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código
Civil, reportando-se especiﬁcamente a jovens afastados do convívio familiar. Desse modo, a medida
sugerida pode beneﬁciar igualmente os jovens que, a
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despeito de terem genitores vivos, encontram-se sob
cuidados de instituições especiais. Como se imagina,
em muitos casos, essa forma de orfandade é ainda
mais desumana.
De maneira geral, o projeto não modiﬁca a essência dos programas em alusão. Na verdade, ao implicar
a presença de setores socialmente marginalizados na
educação superior, o projeto nada mais faz do que ampliar a tônica democratizante do Fies e do Prouni, no
que tange ao acesso à educação superior.
Certo do efeito da iniciativa para a impressão
de um matiz ainda mais social e inclusivo nesses
programas, conclamo os nobres Pares a apoiá-la e
aprová-la.
Sala das Sessões, Senador Marcelo Crivella
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005
Institui o Programa Universidade para
Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades beneﬁcentes de assistência social
no ensino superior; altera a Lei no 10.891,
de 9 de julho de 2004, e dá outras providências.
Art. 3o O estudante a ser beneﬁciado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perﬁl
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou outros critérios a serem deﬁnidos pelo
Ministério da Educação, e, na etapa ﬁnal, selecionado pela instituição de ensino superior, segundo seus
próprios critérios, à qual competirá, também, aferir as
informações prestadas pelo candidato.
Parágrafo único. O beneﬁciário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das
informações socioeconômicas por ele prestadas.
LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
SEÇÃO II
Da gestão do FIES
Art. 3o A gestão do FIES caberá:
I – ao MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de ﬁnanciamento e
de supervisor da execução das operações
do Fundo; e

DEZEMBRO55797
2010

Sexta-feira 3

II – à Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador e de administradora
dos ativos e passivos, conforme regulamento
e normas baixadas pelo CMN.
II – ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, na qualidade
de agente operador e de administradora dos
ativos e passivos, conforme regulamento e
normas baixadas pelo CMN. (Redação dada
pela Lei nº 12.202, de 2010)
II – ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na qualidade de
agente operador e de administrador dos ativos e passivos. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 487, de 2010)
§ 1o O MEC editará regulamento que
disporá, inclusive, sobre:
I – as regras de seleção de estudantes
a serem ﬁnanciados pelo FIES;
LEI No 10.891, DE 9 DE JULHO DE 2004
Institui a Bolsa-Atleta
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica instituída a Bolsa-Atleta, destinada
aos atletas praticantes do desporto de rendimento em
modalidades olímpicas e paraolímpicas, bem como
naquelas modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.
§ 1o A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas beneﬁciados valores mensais correspondentes ao que estabelece o Anexo I desta Lei.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo,
ﬁcam criadas a Categoria Atleta Estudantil, destinada
aos estudantes que participem com destaque dos Jogos Escolares e Universitários Brasileiros; a Categoria
Atleta Nacional, relativa aos atletas que tenham participado de competição esportiva em âmbito nacional;
a Categoria Atleta Internacional, relativa aos atletas
que tenham participado de competição esportiva no
exterior, e a Categoria Atleta Olímpico e Paraolímpico,
relativa aos atletas que tenham participado de Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos.
§ 3o A Bolsa-Atleta será concedida aos atletas de
rendimento das modalidades Olímpicas e Paraolímpicas
reconhecidas respectivamente pelo Comitê Olímpico
Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro, bem como
aos atletas de rendimento das modalidades esportivas
vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional – COI e
ao Comitê Paraolímpico Internacional.
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Art. 2o A concessão da Bolsa-Atleta não gera
qualquer vínculo entre os atletas beneﬁciados e a administração pública federal.
Art. 3o Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta,
o atleta deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – possuir idade mínima de 14 (quatorze)
anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, Atleta Internacional e Atleta Olímpico
e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12
(doze) anos e máxima de 16 (dezesseis) anos
para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil;
II – estar vinculado a alguma entidade
de prática desportiva;
I – possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, Atleta Internacional Olímpico e
Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12
(doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta
Estudantil; (Redação dada pela Lei nº 11.096,
de 2005)
II–– estar vinculado a alguma entidade
de prática desportiva, exceto os atletas que
pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação
dada pela Lei nº 11.096, de 2005)
III – estar em plena atividade esportiva;
IV – não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, entendendo-se por patrocínio todo e
qualquer valor pecuniário eventual ou regular
diverso do salário;
V – não receber salário de entidade de
prática desportiva;
VI – ter participado de competição esportiva em âmbto nacional e/ou no exterior
no ano imediatamente anterior àquele em que
tiver sido pleiteada a concessão da BolsaAtleta; e
VII – estar regularmente matriculado em
instituição de ensino pública ou privada.
VII – estar regularmente matriculado em
instituição de ensino pública ou privada, exclusivamente para os atletas que pleitearem
a Bolsa-Atleta Estudantil. (Redação dada pela
Lei nº 11.096, de 2005)
Art. 4o (VETADO)
Art. 5o Atletas de reconhecido destaque, de modalidades não-olímpicas ou não-paraolímpicas, que
sequer sejam vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional ou ao Comitê Paraolímpico Internacional, poderão
pleitear a concessão da Bolsa-Atleta nas categorias
estudantil, nacional ou internacional, mediante indica-
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ção das entidades nacionais dirigentes dos respectivos esportes, referendada por histórico de resultados
e situação nos rankings nacional e/ou internacional
da respectiva modalidade.
Art. 6o As indicações referentes às modalidades previstas no art. 5o desta Lei serão submetidas
ao Conselho Nacional do Esporte – CNE, para que
sejam observadas as prioridades de atendimento à
Política Nacional de Esporte e as disponibilidades ﬁnanceiras.
Art. 7o (VETADO)
Art. 8o (VETADO)
Art. 9o (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. As Bolsas-Atletas serão concedidas pelo
prazo de 1 (um) ano, conﬁgurando 12 (doze) recebimentos mensais. Os atletas que já receberem o benefício e conquistarem medalhas nos jogos olímpicos e
paraolímpicos serão indicados automaticamente para
renovação das suas respectivas bolsas.
Art. 12. As despesas decorrentes da concessão
da Bolsa-Atleta correrão à conta dos recursos orçamentários do Ministério do Esporte.
Art. 13. Os atletas beneﬁciados prestarão contas
dos recursos ﬁnanceiros recebidos na forma e nos prazos ﬁxados em regulamento.
Art. 14. (VETADO)
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão
terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – Como eu sou a primeira a usar da
palavra, passo a presidência ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.
A Senadora Ideli é a primeira inscrita para uma
comunicação inadiável, logo após a minha fala.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com a palavra, a Senadora Serys, do Mato
Grosso.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mozarildo.
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Hoje vamos falar de um tema que, como digo
sempre, é um tema relevante, é um tema palpitante,
cuja origem, existência deve ser a preocupação da
sociedade brasileira como um todo. Trata-se da erradicação da fome em nosso País.
Como eu disse, o assunto é relevante, e o Presidente Lula resolveu enfrentá-lo dando-lhe ênfase mundial. Falo da fome no mundo e aqui no Brasil.
Todos sabemos que, a partir do Governo Lula,
este assunto passou também a ser pauta na agenda
mundial de todos os governantes. Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srª Senadora Ideli Salvatti, a partir
dessa constatação óbvia, sobram alimentos no mundo,
e, paradoxalmente, parte de seus habitantes passam
fome e alguns até morrem de fome no Planeta.
Vale a pena recordar que uma das primeiras ações
do Presidente Lula foi alertar sobre a fome no mundo,
e o fez na ONU, diante dos maiores líderes mundiais.
Lula alertou que, no Brasil de oito anos atrás, quase
30 milhões de brasileiros estavam à margem de qualquer inclusão social; que, na África, o problema era
ainda mais grave.
Logicamente que fome e falta de alimento sempre existiram na história da humanidade. Em antigos
tempos, isso ocorria porque tribos ou nações tribais
viviam em terras com escassa capacidade de produzir alimentos.
Em tempos modernos, isso ainda ocorre, porque,
apesar da enorme capacidade da agroindústria de
nossos dias, a distribuição dos alimentos não é igual
para todos em todos os continentes.
Regiões que, como nos tempos idos, não conseguem produzir com o que sustentar seus ﬁlhos também
não conseguem ter acesso aos alimentos abundantes
e excedentes das regiões ricas em tecnologia, em recursos e em fertilidade das suas terras.
Essa desigualdade é responsável pela fome que
grassa principalmente em países africanos, enquanto
em outras partes do mundo os estoques de alimentos abundam. E esses estoques muitas vezes não são
usados para mitigar a fome dos famélicos pela única
razão de cunho econômico que é a de não derrubar
preço dos produtos, o que causaria prejuízos aos produtores.
Registro que, a partir do Governo Lula, a questão
da concentração do patrimônio rural no Brasil começou
a ser resolvido. Lula mostrou aos brasileiros e às brasileiras e à comunidade mundial que o fortalecimento
da democracia, de qualquer democracia, implica necessariamente distribuir melhor esse patrimônio.
Com essa premissa, Lula fortaleceu no nosso País
principalmente a agricultura familiar, que responde por
70% dos alimentos produzidos em nosso País e que
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é responsável pela grande maioria das ocupações,
também em torno de 70% no meio rural.
Friso que o agronegócio atinge apenas 30% das
ocupações.
O agronegócio vai bem? Queremos que ele vá
cada vez melhor, para produzir mais e mais, para exportar, para trazer divisas para o nosso País, para o
meu Estado de Mato Grosso, mas a agricultura familiar
tem tido políticas públicas e as terá mais ainda, porque
ouvi o Presidente Lula, na semana que passou, lá no
seminário sobre agricultura familiar, dizendo exatamente
isto: que a agricultura familiar teve seus avanços, sim,
mas vai avançar muito mais, com certeza, porque há
necessidade, há possibilidade com a nossa Presidenta
Dilma Rousseff.
Agora teremos uma outra realidade. Com a bendita herança do Presidente Lula, a nova Presidenta eleita, companheira Dilma Rousseff, dará prosseguimento
às políticas sociais do Partido dos Trabalhadores e de
sua base aliada, incluindo cada vez mais uma grande quantidade de trabalhadores agrícolas que ainda
estão fora de qualquer relação de assalariamento e,
principalmente, alterando a realidade das condições
das mulheres e do acesso à educação. Já disse aqui
que, em nosso País, antes do Governo Lula, as mulheres quase que funcionavam como um exército de
reserva de trabalhadores do campo.
Elas não possuíam renda e muitas vezes trabalhavam em substituição aos homens, que se locomoviam para outras frentes de trabalho em busca de
melhores salários.
Agora, buscando fortalecer o núcleo familiar,
nossas mulheres campesinas encontraram respaldo
jurídico, e cito como exemplo a primazia de ter a titularidade das terras e habitações.
Antes uma mulher não podia ser a titular da terra,
do terreno, na reforma agrária, assim como não podia
ser da casa na área urbana. E hoje pode. São políticas
públicas como essa que, com o Presidente Lula, vêm
avançando e que, com certeza, vão continuar avançando que estão abrindo os espaços, cada vez mais, para
melhorar a qualidade de vida daqueles que produzem
na terra, especialmente na agricultura familiar.
Por isso mesmo, senhoras e senhores, vejo agora
com muita alegria os primeiros gestos da Presidenta
Dilma Rousseff no sentido de fortalecer ainda mais as
políticas sociais no Brasil. A nossa Presidenta terá pela
frente como seu maior enfrentamento a erradicação da
fome totalmente. Erradicar – já diz a palavra.
E, para tanto, já estabeleceu data para essa façanha. Teremos como meta o ano de 2014 para que,
em nosso País, não exista nenhum brasileiro excluído,
implicando que todos deverão alimentar-se segundo os
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padrões estabelecidos pela Carta Mundial sobre Direitos Humanos, com, no mínimo, três refeições diárias.
Eu lembro, senhores e senhoras, perfeitamente quando o Presidente Lula, em campanha, quando
ainda candidato, dizia: “Todos no Brasil têm que ter o
direito de fazer três refeições por dia.” E as pessoas,
principalmente os adversários, ironizavam, dizendo
que aquilo era demagogia, isso e aquilo. Mas está aí
hoje. Temos, sim, essa possibilidade, e isso está acontecendo. Ainda falta, falta um pouco, mas a maior parte
já vem sendo feita.
Retomei este tema, senhores e senhoras, com
base em dados estatísticos recentes. O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), divulgou recentemente dados muito importantes relativos à fome
em nosso País: em 2009, 5% da população brasileira
passou fome em algum momento por não ter recurso
suﬁciente para comprar comida.
Isso é grave? Claro que é. No entanto, é preciso
mostrar o quanto melhoramos. Mas também é necessário sermos realistas para saber o que temos que
fazer para erradicarmos deﬁnitivamente a fome em
nosso País. Por isso, estou apontando metas e o que
foi realizado.
Esta recente pesquisa mostrou que a parcela
da população que sofre com insegurança alimentar
grave, quando as famílias não conseguem pôr comida todos os dias em suas casas, caiu de forma muito
signiﬁcativa. Caiu praticamente 10% do total. Por isso,
deveremos perseguir a meta de 2014, e que nenhuma
família passe mais por isso. Apenas 66% da população
diz não ter qualquer preocupação em relação ao acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidade
suﬁciente. Nos Estados Unidos, são cerca de 85%. O
ideal é que seja 100%.
A região Nordeste é a que apresentou maior
avanço entre 2004 e 2008. Da mesma forma, domicílios
com crianças e adolescentes cheﬁados por mulheres
ou localizados em áreas rurais mais expostas à insegurança alimentar também conseguiram diminuir com
mais força a incidência do problema.
É por esses números que nossa Presidenta eleita Dilma Rousseff, em seu primeiro discurso após às
eleições, disse que era preciso erradicar a fome em
nosso País, e essa seria a meta principal do seu mandato. E ela está certa. Temos que lutar para acabar
com a necessidade alimentar em nosso País. Não é
aceitável que o Brasil tenha um problema como esse,
um País em crescimento cuja exportação bate recorde,
chamado inclusive de “celeiro do mundo” em muitos
produtos agrícolas.
O Presidente Lula foi fantástico em seu Governo. Em seu Governo, houve ampliação do alcance do
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Programa Bolsa Família, que subiu de 6,6 milhões de
famílias, em 2004, para 12,3 milhões, em 2009, e esse
foi um dos principais motivos para redução no quadro
de fome no País. Aliada ao aumento real do salário
mínimo, que foi de 28,5% nesse período, podemos
entender por que a redução da fome foi considerada
bastante expressiva pelos especialistas.
Alerto que é preciso olhar o outro lado dessa
pesquisa. Falo do desperdício. E aí vem uma constatação: não só com ações governamentais se acaba
com a fome; é preciso também consciência e tecnologia. Sabemos que há muito desperdício em nosso
País, principalmente no tratamento do transporte dos
nossos alimentos.
Por exemplo, senhoras e senhores, nas estradas
de Mato Grosso, meu Estado, vejo o desperdício no
acostamento das estradas. E, sinceramente, Sr. Presidente, disso eu conheço muito bem, pois viajo todo
o Estado por suas estradas e vejo milhares e milhares
de grãos que caem dos caminhões e ﬁcam espalhados pelas rodovias. O interessante é que, em alguns
locais, esses grãos são recolhidos pela população,
principalmente pelas crianças, que correm riscos nas
beiras das estradas, para catar milho, feijão, soja e até
mesmo algodão. Com milho e feijão, eles saem com as
suas sacolinhas carregadas, andando um quilômetro
pela beira da estrada.
E nos portos, nos navios, nas feiras, nos supermercados, nas casas das pessoas? Quanta comida
se perde e se joga fora! Consciência e tecnologia,
repito.
Repito: é preciso aliar a tecnologia para melhorar o transporte com a consciência humana. Nós que
lidamos com os alimentos precisamos deixar de jogar
fora alimentos que podem ser aproveitados.
Voltando à questão do Bolsa Família, sabemos
que o benefício, em média, é de R$95,00. Para as famílias nessas condições mais vulneráveis, deveria se
pensar em elevar o valor transferido. Sabemos das diﬁculdades governamentais, mas tenho certeza de que
nossa Presidenta terá sabedoria suﬁciente, como ela
tem, para reﬂetir sobre a questão e tomar a decisão
certa para erradicar a fome no Brasil.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento
Social, houve queda de 50% na insegurança alimentar
entre as famílias com renda de até um quarto de salário
mínimo. Mas, por outro lado, há três milhões de famílias
a serem atendidas pelo Bolsa Família, e atendê-las é
uma meta imediata para a Presidente eleita e para o
nosso atual Presidente, o Presidente Lula, que já fez
muito pelo Brasil.
Muitas vezes, conversando com pessoas, percebo que há críticas com relação ao Bolsa Família.
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Fala-se que “dão peixe, mas não ensinam a pescar”.
Aliás, sempre há alguém pronto a criticar. Falam em
assistencialismo contínuo, Senadora Ideli, mas quem
fala isso é porque não está com fome, com certeza. É
impressionante como alguns cidadãos não têm consciência da importância desse programa para milhares
de famílias brasileiras. São pessoas que não têm o que
comer, são mães que chegam em casa e veem os ﬁlhos com fome. Mesmo tendo trabalhado o mês todo,
o dinheiro não deu para comprar tudo. O cidadão que
critica o Bolsa Família certamente teve oportunidades
de estudo, de trabalho, todas melhores que esses
brasileiros que ainda têm pouco acesso à educação,
diﬁculdade de ter moradia digna, que têm de trabalhar, muitas vezes, em subempregos. Muitos, por não
terem estudo, não conseguem acessar o mercado de
trabalho e vivem de bicos.
Por isso, pergunto: como podemos criticar um
programa que soluciona parte do problema da fome
de muitos brasileiros e de muitas brasileiras? Pode não
ser a solução, mas é um meio para chegar à solução
da erradicação da fome.
O direito constitucional à alimentação tem que
ser integralmente respeitado neste País, e nós, Parlamentares e cidadãos de todo o País, precisamos
dessa consciência. Independentemente da coloração
partidária, temos de lutar para erradicar a fome em
nosso País. O Presidente Lula deu o grande passo, o
gigante passo para que a erradicação seja deﬁnitiva, e
Dilma Rousseff, a nossa Presidenta, com certeza, vai
erradicar a fome em nosso Brasil e ajudar outros países, com tecnologia e com exemplos de como a coisa
aconteceu em nosso País, a também erradicarem a
fome, especialmente a África.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste momento, à Senadora Ideli Salvatti, para uma comunicação inadiável,
nos termos do Regimento.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Agradeço, Sr. Presidente.
Quero iniciar dizendo à Senadora Serys que, no
Brasil, há compromissos claros do Governo do Presidente Lula, reaﬁrmados e ampliados pela nossa Presidenta eleita Dilma Rousseff, de erradicar a miséria,
acabar com a fome, mas, além da fome do alimento,
temos também que acabar com a fome do saber, do
conhecimento, como diz aquela música maravilhosa:
“A gente não quer só comida; a gente quer comida,
diversão e arte”.
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Venho à tribuna, no dia de hoje, para fazer um
mix. Vou misturar algumas coisas aqui que, para mim,
têm tudo a ver.
Primeiro, comemorar a notícia publicada nesta
semana que me encheu de orgulho, como professora,
como pessoa que atuou incansavelmente para que as
ações do Governo do Presidente Lula dessem resultados positivos, principalmente nessa área tão importante que é a da educação.
A manchete dos jornais é: “Classe D já é o dobro
da classe A nas universidades”. Classe D são as famílias que ganham de um até três salários mínimos – que
sobrevive naquela faixa de R$500,00 até R$1.500,00,
o que não é simples nem fácil. Mas, em 2002, havia
apenas 180 mil jovens dessas famílias da classe D na
universidade. E, conforme dados do ano passado, já
se aproximam de 900 mil. Portanto, houve um crescimento – de 2003 a 2009 – de quase cinco vezes mais
jovens da classe D, inclusive mais do que o dobro da
classe A. Atualmente há em torno de 400 mil jovens
dessas famílias da classe A nas universidades públicas e privadas do nosso Brasil.
Então, eu não poderia deixar de comemorar isso,
porque faz toda a diferença. É realmente aquela questão
de abrir a oportunidade para que a mobilidade social se
concretize. E todos sabemos, Senador Mozarildo, que
há muita coisa importante para as pessoas adquirirem:
a casa, um móvel, um eletrodoméstico, um computador, um carro, uma moto. Mas só há uma coisa que,
quando se adquire, ninguém mais tira: a educação e
o conhecimento.
Portanto, essa manchete, para quem tem um
entendimento do seu signiﬁcado, ou seja, de que as
classes menos favorecidas estão tendo a oportunidade
de acessar aquilo que, infelizmente, durante séculos,
só era permitido às famílias ricas, ao topo da pirâmide social, é muito importante. E sabemos que isso se
deu graças às 14 novas universidades criadas pelo
Presidente Lula; ao programa do Reuni, que é a interiorização, a abertura de novas vagas, novos campi;
à questão dos institutos federais – o Presidente Lula,
esta semana, inaugurou mais outra leva em todos os
Estados, cinco só em Santa Catarina –; e também
à questão do ProUni, que abre a bolsa gratuita nas
instituições privadas. Então, eu só posso comemorar
essa manchete.
E, nessa madrugada, Senadora Serys, mais uma
comemoração, porque a Câmara aprovou o que nós
apresentamos e aprovamos aqui no Senado: que do
Fundo do pré-sal, ou seja, dos recursos oriundos da
exploração de petróleo e gás, teremos 50% destinados
à educação, sendo que, dessa metade dos recursos do
Fundo oriundos da exploração do pré-sal, 80% serão
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para educação básica – educação infantil, educação
fundamental, ensino médio.
E essa emenda, que foi movimentada nacionalmente pela União Nacional dos Estudantes, pelas
entidades estudantis, aqui no Senado teve a minha
assinatura, a assinatura da Senadora Fátima Cleide,
do Senador Inácio Arruda e de vários outros Senadores.
Para nós isso foi muito importante, e agora vai à
sanção. Espero que, efetivamente, o Presidente Lula
sancione essa conquista, porque, aí, com certeza haverá mais manchetes de que as classes menos favorecidas, as classes de menor renda vão poder efetivamente
acessar, em um percentual e em um número cada vez
maior as oportunidades de estudo no nosso País.
Mudando um pouquinho de assunto, Senador
Mozarildo, eu todo ano faço uma homenagem e não
deixaria de fazê-la no meu último ano de mandato:
hoje é o Dia Nacional do Samba. E, neste ano, há
motivos mais do que de sobra para comemorar, com
o centenário de dois sambistas fantásticos, que orgulham a cultura do povo brasileiro, que são exatamente
a sua imagem; artistas que tiveram a capacidade de
sintetizar, de forma brilhante, a maneira de ser, de se
expressar, de pensar, de ver a vida, de ver o mundo
em nome do povo brasileiro.
Então, neste Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, eu queria prestar a minha homenagem a esses dois sambistas. Um deles para mim é muito, muito
especial porque é do bairro onde nasci, teve destaque
nacional a partir do famoso Bexiga, lá em São Paulo,
apesar de não ter nascido no Bexiga. Adoniran Barbosa, que comemorou o seu centenário no dia 6 de
agosto, é um exemplo do artista paulista, do artista
brasileiro que conseguiu, na sua forma brilhante, expressar aquela mistura que aconteceu em São Paulo,
de italianos com portugueses, com afrodescendentes,
com espanhóis, toda aquela mistura que se movimentava nos bairros da Mooca, do Brás, do Bexiga, e ele
colocou isso em sambas memoráveis como “Saudosa
Maloca” e “O Trem das Onze”. E há um que acho que
todos conhecem e é muito emblemático, inclusive pela
forma de se expressar, da mistura do linguajar paulistano, que mais do que ninguém o Adoniran expressava:
“Samba do Arnesto”:
Samba do Arnesto
O Arnesto nos convidou pra um samba,
ele mora no Brás
Nós fumos não encontremos ninguém
Nós voltemos com uma baita de uma
reiva
Da outra vez nós num vai mais
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Nós não semos tatu!
E por aí vai. O Adoniran, maravilhoso, fazendo
essa expressão tão linda da cultura do nosso povo.
O outro sambista que comemora o seu centenário – vai ser no dia 11 de dezembro – é exatamente
o Noel Rosa, que pega outra forma, outra nuance da
cultura brasileira, do carioca, daquela maneira de agir,
de viver, de ser, de estar no mundo do nosso querido
povo do Rio de Janeiro. E Noel, que vai completar o
seu centenário no dia 11 de dezembro, fez também
sambas maravilhosos, e há um que é muito difícil de
cantar, Senador Mozarildo. Por isso, vou declamar a
sua maior parte. Se eu me animar, vou cantar um pedacinho.
“Feitio de Oração” é uma poesia lindíssima. Aliás, acho que deveria servir de parâmetro de comportamento, porque começa assim: “Quem acha vive se
perdendo”. Olhem que coisa linda!
Quem acha vive se perdendo
Por isso agora eu vou me defendendo
Da dor tão cruel desta saudade
Que, por infelicidade,
Meu pobre peito invade
Batuque é um privilegio
Ninguém aprende samba no colégio
Sambar é chorar de alegria,
É sorrir de nostalgia
Dentro da melodia
E, nesses tempos tão difíceis no Rio de Janeiro,
quando vislumbramos a ocupação das Forças do Estado no Complexo do Alemão, onde aparecia sempre,
em quase todos os momentos, a Igreja da Penha, relembramos aqui esse maravilhoso “Feitio de Oração”,
de Noel Rosa, do tempo em que a Penha não estava
cercada pelos criminosos, pelo narcotráﬁco, e as pessoas podiam acessá-la. O Noel, nesse samba, “Feitio
de Oração”, dizia assim:
Por isso agora lá na Penha eu vou
mandar
minha morena pra cantar, com satisfação
E com harmonia essa triste melodia que
é meu samba
Em feitio de oração
E aí vai Noel Rosa.
Por isso que acho que neste Dia Nacional do
Samba, centenário, Senador Eduardo Suplicy, do nosso legítimo paulistano sambista Adoniran Barbosa, e
deste carioca da gema Noel Rosa, reveste-se de muita importância o que vai acontecer no Rio de Janeiro
na noite de hoje: a 16ª Edição da Ordem do Mérito
Cultural. O Presidente Lula vai entregar, hoje à noite,
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quarenta condecorações. O principal homenageado
é o professor, antropólogo, intelectual, de nome reconhecido internacionalmente, Darcy Ribeiro.
Entre os homenageados, os agraciados, há um
ilustre catarinense nascido em Concórdia, Município
do meu querido Estado de Santa Catarina, que é Leonardo Boff, além de vários outros artistas de todos os
cantos, intelectuais de todos os cantos do nosso País.
In memoriam, serão homenageados Carlos Drummond
de Andrade, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes,
entre outros.
Por isso, neste Dia Nacional do Samba, centenário de Noel Rosa e Adoniran Barbosa, estaremos
com muito orgulho acompanhando a entrega e a homenagem desses quarenta ilustres brasileiros que enriqueceram, enriquecem e vão continuar enriquecendo
a cultura consagrada do povo brasileiro.
Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Fico
feliz, Senadora Ideli Salvatti, com a homenagem que
V. Exª presta ao extraordinário Adoniran Barbosa e ao
tão especial Noel Rosa, ambos por terem completado 100 anos, neste ano, e por serem compositores de
extraordinária qualidade, que tanto honram o samba
brasileiro, e de forma eterna, porque o samba e as
marchinhas tanto de Adoniran Barbosa quanto de Noel
Rosa ﬁcaram para sempre. A cada momento, em qualquer época dos anos, as suas canções são cantadas
pelo povo, como V. Exª aqui, agora, acaba de fazê-lo. E
não é à toa que as pessoas gostam tanto de canções
como “O Arnesto nos convidou...” e assim por diante.
Eu, inclusive, fui convidado pelo Ministério da Cultura, pelo Ministro Juca Ferreira para estar hoje no Rio
de Janeiro e gostaria muito de estar presente nessa
cerimônia em que o Presidente Lula, pessoalmente,
vai agraciar pessoas como essas que V. Exª mencionou em seu pronunciamento e que tanto merecem a
homenagem por sua contribuição à cultura do povo
brasileiro. Como já havia me comprometido a aceitar
o convite da Federação dos Estudantes da Argentina,
sigo, logo mais, ao ﬁnal da tarde, para falar a eles, amanhã, em Mar del Plata, no mesmo local onde haverá a
conferência de cúpula. A Federação Universitária Argentina, inclusive, convidou o próprio Presidente Lula
para também, se possível, no sábado, juntamente com
outros Presidentes da América do Sul, como Evo Morales, Hugo Chávez e a própria Presidenta da Argentina e outros, para falar para os estudantes argentinos.
Então, eu vou aceitar esse compromisso. E, por essa
razão apenas, não estarei lá com V. Exª, mas envio o
meu carinhoso abraço a esses artistas e também ao
Leonardo Boff, que considero um grande amigo, não
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apenas de nosso partido, mas também meu amigo de
aﬁnidades. Tantas vezes tenho ouvido a sua recomendação. E uma das mais signiﬁcativas, nos livros onde
ele fala da história da águia e da galinha, é uma que
agora é muito apropriada. Se me permite recordar, Leonardo Boff escreveu, há algum tempo, nesses livros
da sequência do voo da águia e da galinha, que nós,
homens, precisamos compreender que as mulheres
têm outras sensibilidades características, diferentes
das nossas. Portanto, será muito importante para construirmos uma sociedade melhor, mais civilizada, que
estejamos alternando, ora o homem, ora a mulher, no
comando das instituições. E, por essa razão, agora
estamos tendo a Presidenta Dilma Rousseff, a partir
do dia primeiro, à frente de uma instituição tão importante como a Presidência da República. V. Exª quase
chegou lá também, à frente do Governo de Santa Catarina, mas, pelo menos, a recomendação de Leonardo
Boff está agora sendo colocada em prática pelo povo
brasileiro. Meus cumprimentos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Suplicy. Acho que a solenidade de hoje
à noite será muito importante, emocionante, justa,
merecida para esse conjunto fantástico de intelectuais, de artistas, que o nosso País tem, que o nosso
País já teve e que precisa continuar sendo valorizado
e incentivado, porque são exatamente os artistas que
amalgamam, fazem essa junção da nossa identidade
cultural. A gente se sente como nação quando a gente
se reconhece, a gente se identiﬁca nas manifestações
culturais do nosso país.
Então, é por isso que o dia de hoje, o Dia Nacional do Samba, dia onde quarenta brasileiros serão
agraciados com a Ordem do Mérito Cultural, é um dia
muito especial, em que eu não poderia deixar de vir à
tribuna para fazer o registro.
E termino a minha fala com o último verso de Feitio de Oração, de Noel Rosa e Vadico, que diz:
“O samba na realidade não vem do morro
nem lá da cidade
e quem suportar uma paixão
sentirá que o samba então
nasce do coração”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe-me por ter passado do tempo, mas
acho que é um discurso um pouco mais leve, numa
quinta-feira.
Muito agradecida.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após as brilhantes palavras da Senadora Ideli
Salvatti, vamos ouvir o Senador Eduardo Suplicy, do
PT de São Paulo.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
gostaria hoje de relatar aqui, como costumo fazer quando realizo missões representando o Senado Federal
no exterior, que tive a honra de participar, nos dias 23
e 24 de novembro, em Cartum, no Sudão, do 2º Congresso de Especialistas e de Ministros das Áreas de
Bem-Estar e Desenvolvimento Social de toda a África,
indicado pelo Embaixador do Brasil naquele País, Antonio Carlos do Nascimento Pedro. Em função da repercussão de palestras que tenho realizado na África, fui
convidado para falar sobre a experiência de combate à
pobreza no Brasil, dos programas de transferência de
renda como o Bolsa Família e a perspectiva da renda
básica de cidadania.
No primeiro dia, ﬁz uma palestra para cerca de
650 pessoas que haviam se inscrito no Friendship Hall,
no Rol da Amizade. No segundo, em reunião presidida pela Ministra de Bem Estar e Seguridade Social
do Sudão, Amira El-Fadil, falei para os Ministros de
Desenvolvimento Social de todos os países da África,
cuja conferência foi encerrada pelo Vice-Presidente do
Sudão, Ali Osman Taha.
Eu percebi um enorme interesse em todos os
presentes em conhecer como o Brasil desenvolveu programas de garantia de renda para famílias com renda
familiar per capita até R$140,00 por mês, relacionados
às oportunidades de educação e saúde, como o Bolsa
Família, além de outros programas como o de Benefício de Prestação Continuada, para famílias carentes
de idosos ou de deﬁcientes, os de Previdência Rural
e Geral, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, dentre outros.
Expliquei como esses programas retiraram mais
de 21 milhões de brasileiros da pobreza absoluta e
permitiram que o Coeﬁciente Gini de Desigualdade Social caísse de 0,59, em 2002, para aproximadamente
0,53, em 2009. Também informei como o Congresso
Nacional, por consenso de todos os Partidos, aprovou
a Lei nº 10.835, sancionada em 8 de janeiro de 2004,
que institui, por etapas, a critério do Poder Executivo,
iniciando-se pelos mais necessitados – como faz o
Bolsa Família – a Renda Básica de Cidadania, incondicional para toda a população brasileira.
Transmiti aos africanos, onde grande parte da
população, inclusive no Sudão, segue o Islamismo,
que a proposição da Renda Básica de Cidadania é
consistente com os fundamentos do Alcorão, como
explicado pelos escritos dos quatro califas no Livro dos
Hadis. Omar, o segundo califa, relata que toda pessoa
que possua um grande patrimônio deve destinar uma
parcela de sua riqueza aos que pouco ou nada têm,
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é o chamado Zakat. O seu pagamento é anual e obrigatório para todos os muçulmanos. De uma maneira
geral incide sobre 2,5% da riqueza de cada pessoa.
Fui convidado a visitar a Câmara do Zakat, onde dialoguei com os conselheiros que administram essas
contribuições.
Comentei a intenção, anunciada pelo Chefe do
Gabinete Pessoal da Presidência, Gilberto Carvalho,
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de, após o término do seu mandato, se dedicar a uma maior aproximação com os países da África. Seu principal objetivo consiste nas formas de erradicação da pobreza
absoluta. Essa, também, é a prioridade da Presidenta
eleita, Dilma Rousseff.
Em visita ao Palácio do Presidente do Sudão, fui
convidado para um diálogo com Naﬁe Al-Naﬁe, principal assessor presidencial, equivalente ao Chefe da
Casa Civil brasileira. Explicou-me como o Sudão está
procurando aprofundar o processo de paciﬁcação de
seus habitantes, depois da longa guerra civil que ceifou a vida de mais de dois milhões de pessoas. Dentro desse processo, foram realizadas as eleições de
março deste ano e, em janeiro próximo, acontecerá um
referendo – decorrente do acordo de paz de 2005 –,
ocasião em que todos eleitores do sul do Sudão, mesmo aqueles do sul que hoje moram na região norte,
terão o direito de escolher se querem ou não constituir
uma nação independente. Al-Naﬁe disse que o governo considera importante para o Sudão e para a África
que o país se mantenha unido, mas que o resultado
será respeitado. Pediu minha colaboração, inclusive,
junto aos congressistas norte-americanos, com vistas
à normalização das relações com os Estados Unidos
da América. Observou que muitas vezes este país agiu
de forma a estabelecer uma relação que pudesse enfraquecer o Sudão no sentido de facilitar a exploração
de seus riquezas. Considera, portanto, fundamental
o aprofundamento das relações com o Brasil, com a
América do Sul e com os diversos países da Ásia, pois
entende que tal fato possibilitará que as relações com
os Estados Unidos se deem com maior soberania e
respeito mútuo.
Um dos assessores do Palácio do Sudão me informou que o Vice-Presidente da República, Ali Osman
Taha, ressaltou, em rede nacional, que as proposições
por mim apresentadas deveriam ser seriamente consideradas.
Quero aqui agradecer muito a atenção da Embaixada do Brasil, sobretudo do Encarregado de Negócios, o Secretário Krishna Mendes Monteiro, que me
acompanhou em todos os passos de minha viagem, e
do Embaixador Antonio Carlos do Nascimento Pedro,
que estava aqui acompanhando o Ministro de Relações
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Exteriores do Sudão, que, dia 24, coincidentemente
com a minha viagem, teve um almoço no Itamaraty
com o Ministro Celso Amorim. Por isso, o Embaixador
não pôde estar lá, mas procurou supervisionar todos
os passos de minha viagem, que felizmente foi muito
bem-sucedida.
Quero transmitir que o Sr. Al-Naﬁe, quando do
diálogo comigo a respeito da boa relação que seria
próprio que passassem a ter com os Estados Unidos
da América e tendo em conta que sabe que tenho
uma boa relação, por exemplo, com os congressistas
norte-americanos, sugeriu que eu possa colaborar
para que haja uma melhor aproximação, com sentido
de respeito mútuo entre o Sudão e os Estados Unidos
da América, e transmitir essa preocupação junto aos
congressistas norte-americanos. Espero poder colaborar nessa direção.
Gostaria também, Sr. Presidente, de informar
que, a convite da Federação Universitária da Argentina, estou sendo convidado para realizar uma palestra
na Universidade Nacional de Mar del Plata amanhã,
pois cerca de duzentos estudantes das quarenta universidades nacionais do Pais, entre eles os Presidentes
das Federações Regionais, de centros de estudantes
e Presidentes das Federações de Estudantes da América Latina, estarão reunidos por ocasião do encontro
de cúpula de Chefes de Estado da América do Sul.
Inclusive, eles convidaram os Presidentes de diversos
países da América Latina e do Sul para também realizarem palestras neste próximo sábado; convidaram o
Presidente Lula, o Presidente Evo Morales e outros,
como certamente a Presidenta Cristina Kirchner.
Então, por ocasião da XX Cumbre Iberoamericana
de Chefes de Estado e de Governo, a Federação debaterá a educação como ferramenta de inclusão para
combater a pobreza em nosso continente. Assim me
pediram para ali falar sobre a democracia, a justiça social, a luta contra a pobreza e a exclusão na América
Latina. Portanto, também falarei a respeito da renda
básica de cidadania.
Estou encaminhando, Sr. Presidente, requerimento à Mesa, nos termos regimentais, solicitando
a permissão para que eu possa realizar esta missão
sem ônus para o Senado.
Sigo, agora à tarde, às seis horas, para Buenos
Aires e voltarei amanhã à noite mesmo, depois de realizar a palestra.
Sr. Presidente, ontem, tive a oportunidade de presenciar, no Palácio do Planalto, algo que é um marco
positivo que gostaria aqui de assinalar.
Desmatamento na Amazônia caiu 14%
e alcança menor taxa em 22 anos.
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A taxa anual de desmatamento da Amazônia, com os números da devastação entre
agosto de 2009 e julho de 2010, revela queda
de 14% na taxa de desmatamento em relação
ao ano passado. O acumulado deve chegar a
cerca de cinco mil quilômetros quadrados, a
menor taxa desde o início do monitoramento
pelo Projeto de Monitoramento do Desﬂorestamento da Amazônia Legal. O sistema utiliza satélites para observação das áreas que sofreram
desmatamento total, o chamado corte raso. A
área desmatada equivale ao tamanho do Distrito Federal ou a quatro vezes o da cidade de
São Paulo. Em 2009, a Amazônia perdeu 7,6
mil km2 de ﬂoresta, consolidando a tendência
de queda observada pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe),depois que a derrubada atingiu pico de 27 mil km² de desmate
em 2004. No entanto, apesar da tendência de
queda, o desmatamento na Amazônia tem mudado de perﬁl. As operações de ﬁscalização e
controle e as medidas de restrição ao crédito
para propriedades irregulares conseguiram
frear a devastação de grandes aeras de ﬂoresta, mas os pequenos desmatamentos estão
aumentando em número e se espalhando por
regiões até então conservadas.
Nos próximos anos, o combate à derrubada ilegal da ﬂoresta vai ter que incorporar
novas estratégias, principalmente ligadas à
regularização fundiária para evitar a cobertura
de novas frentes de desmatamento.
Com a taxa anual de 6 mil Km2, o Brasil
se aproxima da meta de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020. Pelo
cronograma assumido em compromisso internacional, daqui a dez anos, o País chegará a
uma taxa anual de 3,5 mil Km2 de desmate.
O Governo já cogita o cumprimento da meta
para 2016.”
No dia 1º foi assinado decreto que institui
o Macrozoneamento Econômico Ecológico da
Amazônia Legal. O macrozoneamento é um
instrumento fundamental para o planejamento
e gestão ambiental e territorial, estabelecido
na Política Nacional de Meio Ambiente, cujo
objetivo é promover um modelo de desenvolvimento sustentável na Região Amazônica. O
plano funciona como um mapa de possibilidades da região, de acordo com as características naturais, vocação econômica e risco
à biodiversidade.
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Entre outras medidas, o macrozoneamento deﬁne áreas prioritárias de conservação, restringe atividades econômicas predatórias e cria novas diretrizes para a pecuária
na região.
As estratégias gerais para a Amazônia
Legal são:
regularização fundiária;
criação e fortalecimento das Unidades
de Conservação;
reconhecimento das territorialidades de
comunidades tradicionais e povos indígenas
e fortalecimento das cadeias de produtos da
sociobiodiversidade;
fortalecimento de uma política de Estado
para a pesca e aquicultura sustentáveis;
planejamento integrado das redes logísticas;
organização de polos industriais;
mineração e energia com verticalização
das cadeias produtivas na região;
estruturação de uma rede de cidades
como sede de processos tecnológicos e produtivos inovadores;
revolução cientíﬁca e tecnológica para a
promoção dos usos inteligentes e sustentáveis
dos recursos naturais;
planejamento da expansão e conversão
dos sistemas de produção agrícola, com mais
produção e mais proteção ambiental;
conservação e gestão integrada dos recursos hídricos;
desenvolvimento do turismo em bases
sustentáveis;
redução de gases de efeito estufa provocada pela mudança no uso do solo, desmatamento e queimada.
Assim, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar a
Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, no seu oitavo ano
de governo, consegue fazer com que haja a menor taxa
de desmatamento na Amazônia em 22 anos.
Infelizmente, ainda há desmatamento, mas há
um progresso muito signiﬁcativo nessa área, Senador
Mozarildo Cavalcanti. E como V. Exª é da região Amazônica, é com muita honra que lhe concedo o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Suplicy, primeiro quero dizer a V. Exª que lamento que o
Presidente Lula esteja chegando ao ﬁnal do seu segundo
mandato, oito anos, e parece que a meta para a realidade
da Amazônia só é esta, reduzir o desmatamento, porque
a qualidade de vida dos 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia é a pior do Brasil. Então, o Presidente
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Lula está devendo à Amazônia, portanto, às pessoas que
vivem na Amazônia. V. Exª leu uma série de projetos que
nunca foram e nem são implementados na Amazônia. E
o pior é que nós estamos fazendo isso sem planejamento, só comemorando taxa de não desmatamento. Será
que o não desmatamento está acontecendo porque há
ﬁscalização? Será que o não desmatamento está sendo
feito porque há uma política de governo correta para isso
aqui? Posso dizer que não. Na verdade, recentemente,
os jornais publicaram um extenso documento dos fazendeiros dos Estados Unidos, mas uma frase me chamou
a atenção. Eles dizem claramente: fazendas aqui – quer
dizer, lá nos Estados Unidos – e ﬂorestas lá na Amazônia.
Acho que nós temos que ter uma política humana para a
Amazônia, valorizar os índios, porque só demarcam terras e os deixam entregues ao deus-dará, sem assistência médica, sem educação, sem transporte, sem apoio à
produção. E valorizar os outros, não índios, que estão lá.
Então, quero dar um depoimento a V. Exª. Não é à toa que
o Presidente Lula perdeu lá em Roraima, no primeiro e no
segundo turno, na última eleição, e que a Presidente Dilma,
por tabela, também perdeu e perdeu no Acre também. É
preciso – e eu espero isso da Presidente Dilma – que ela
abra um diálogo diretamente com as pessoas que vivem
na Amazônia e não ﬁcar falando, ouvindo ONGs, ouvindo
pessoas que não vão à Amazônia, que são os amazonóﬁlos de papel, mas que não conhecem a realidade, e que
pintam a Amazônia como só a grande Geni da história,
que é quem polui. O Estado de V. Ex.ª emite muito mais
gases das fábricas, dos veículos, do que a Amazônia toda.
Então, acho que nós temos que fazer uma política mais
humana para a Amazônia. Peço isso e faço votos mesmo
que a Presidente Dilma implemente uma política em favor
dos seres humanos que vivem na Amazônia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Prezado Senador Mozarildo Cavalcanti, obviamente
V. Ex.ª tem uma vivência da Amazônia muito maior do
que a minha. Quero aqui concordar com V. Ex.ª sobre
a recomendação que faz à Presidenta Dilma Rousseff,
para que ela se abra para ouvir os amazônidas e todos
aqueles que vivem sobretudo na ﬂoresta.
Ainda ontem o Presidente Lula, em seu pronunciamento, junto com a Ministra Izabella Teixeira, na cerimônia em que concedeu títulos a diversas comunidades que há muito fazem a exploração daquelas áreas,
lembrou as palavras de Chico Mendes, quando disse
que a melhor maneira de proteger a ﬂoresta é permitir
que as pessoas que vivem da ﬂoresta ali trabalhem com
uma perspectiva de perceber que a continuidade das
ﬂorestas e tudo aquilo que envolve os seus animais,
as suas águas e tudo precisam ser preservados para
a própria condição de sobrevivência deles e quão importante é que possa haver oportunidades. Toda a vida
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de Chico Mendes foi no sentido de procurar preservar
a ﬂoresta para que o homem e a mulher possam ali
viver de maneira tranquila.
.O Presidente Lula até mencionou que, muitas
vezes, resolveu-se querer preservar a ﬂoresta mandando embora de lá os que vivem na ﬂoresta. Ele disse: – Essa não é a recomendação correta. A adequada é aquela que preserva o ser humano na ﬂoresta,
porque esse foi quem aprendeu ali a preservá-la e,
até por vezes, expandi-la e renová-la, mas mantendo
suas características.
Tenho a convicção de que a recomendação de
ouvir sempre os povos da ﬂoresta é algo muito importante para sua preservação e para acabar com o
desmatamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador Mozarildo.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Com a palavra o próximo orador
inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti, por permuta
com a Senadora Fátima Cleide.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares; Srªs
e Srs. Senadores, no próximo dia 17, vão ser diplomados
os eleitos na eleição de outubro passado, e aí a gente
começa a perguntar: mas como é que ﬁcam vários deles
que vão ser diplomados e que têm inquéritos correndo
na Polícia Federal, que têm já representações contra
atividades que praticaram durante a eleição? E a coisa
anda muito devagar, tanto no âmbito da apuração dos
fatos pela Polícia Federal, quanto na própria atuação
do Ministério Público no que tange a denunciar, de fato,
em tempo hábil, aqueles que se elegeram de maneira
irregular, desonesta mesmo. É o caso, por exemplo, do
Governador do meu Estado.
Já citei aqui materiais publicados nos jornais,
nos grandes jornais do Brasil, que mostram que, no
primeiro turno da eleição no meu Estado, Senador
Valadares, constatou-se que, no Brasil todo, a Polícia
Federal conseguiu apreender R$4 milhões. Só no meu
Estado, foram R$2,5 milhões, um Estado que possui
o menor contingente eleitoral, o menor eleitorado do
País. E não é à toa que os jornais também constataram
isso com a declaração oﬁcial. Imagine com as irregularidades praticadas!
Roraima, que é, portanto, o menor eleitorado do
Brasil, teve o voto mais caro. A média ﬁcou – estou fa-
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lando isso da declaração dos gastos de campanha – em
R$96,30, quando a média nacional ﬁcou mais abaixo.
Para se ter uma ideia, na Paraíba, foi R$9,54; no Pará,
R$10,96. Por aí V. Exª pode ver essa disparidade.
Por que seria? Seria pela diﬁculdade de chegar aos
eleitores? Seria pela necessidade de ter mais publicidade,
mais propaganda? Não, Senador Valadares. Foi porque,
na verdade, houve muita corrupção eleitoral, e corrupção
a olhos vistos. O Governador chegou a dizer para mim,
em julho de 2008, que lá só ganhava eleição quem tinha
o poder - portanto, ele, que já era Governador, porque
assumiu, substituindo o Governador Ottomar, que faleceu,
e já tinha, em julho de 2008 – sete meses após assumir,
porque ele assumiu em dezembro de 2007 –, R$50 milhões para gastar na campanha. E depois, no segundo
turno, havia comentários, em toda a cidade, de que ele
teria feito uma reunião e teria dito que, se fosse preciso,
venderia o Palácio, mas não perderia a eleição. Agora,
quando ele fala em vender o Palácio, signiﬁca que ele
vai vender o Estado, vai vender as ﬁnanças do Estado.
E, na verdade, é o que ele vem fazendo.
Eu já ﬁz aqui várias denúncias sobre a questão:
retenção do dinheiro que deveria passar para o Tribunal
de Justiça e para a Assembleia, e ele não passou – é
uma determinação constitucional; retenção do dinheiro
do Instituto da Previdência do Estado, que ele também
segurou, para poder usar durante a campanha; voos
mirabolantes nos aviões do Governo; o escândalo dos
medicamentos – cerca de R$6 milhões só na primeira
vez, mas houve uma segunda vez, em que ele mandou
jogar fora medicamentos com prazo de validade vencido e por vencer, comprando novos medicamentos,
os mesmos, com preços superfaturados.
E agora o Deputado Flamarion Portela fez uma
denúncia ontem, que está publicada no jornal Folha de
Boa Vista, que diz o seguinte: “Flamarion Portela faz
denúncia de superfaturamento na Companhia Energética de Roraima”. E ele fala sobre o superfaturamento
em 35% em obras da Companhia Energética de Roraima (Cerr) executadas com dinheiro do empréstimo
contraído pelo Governo junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Olhe
aqui, Senador Valadares.
Portanto, há um duplo assalto, porque está pegando dinheiro do BNDES e está fazendo essas falcatruas,
ﬁcando com 35% de superfaturamento: E pior: o povo
de Roraima vai pagar o empréstimo depois. Quer dizer,
duplamente assaltado o povo está sendo. Por isso, o
Deputado Flamarion Portela denunciou. Ele disse que
a CER pagou R$14 milhões em serviços executados.
O empréstimo, aprovado pela própria Assembleia há
cerca de um ano, no valor de R$99 milhões, tem como
objeto a revitalização e ampliação da usina de Jatapu,
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além da construção de uma linha de transmissão de
69 kV de Boa Vista até Rorainópolis.
Segundo o Deputado Flamarion, desde o início
do processo licitatório, houve denúncias de beneﬁciamento da empresa vencedora do certame, que mantém contrato com o Governo do Estado no valor de
R$64 milhões - a empresa, chamada SME Engenharia,
oriunda de Mato Grosso.
Aqui é mais uma surpresa que tenho, porque o Governador fez 69 voos para Mato Grosso com aeronaves
do Governo, e agora o que havia era uma denúncia de
que ele estava indo lá ou estava mandando funcionários
do Governo para articular um esquema de compra, de
grilagem oﬁcial de terras, por meio de uma maracutaia
feita com registro de terras feito no tempo do Amazonas
e que estão sendo “esquentadas” pelo Instituto de Terras
de Roraima. Eu já denunciei isso também à ProcuradoraGeral da República, ao Tribunal de Contas do Estado e
ao Ministério Público. Mas agora há essa empresa, que
é do Mato Grosso, que pegou obras no valor de R$64
milhões. E, além de tudo, diz o Deputado, “estão alijando
as empresas do setor elétrico instaladas em Roraima e
que geram emprego, pagam impostos e contribuem com
a prosperidade do Estado”.
Quer dizer que é assalto de todo jeito. Superfatura
– portanto, tira dinheiro da obra para eles – e, ao mesmo tempo, contrata uma empresa de fora, que vai levar
o lucro lá para o Estado de origem – porque, na maioria
das vezes, só emprega lá o pessoal mais desqualiﬁcado,
porque os mais qualiﬁcados eles levam de fora. Então, é
um prejuízo atrás de outro para o Estado.
O Deputado analisou o andamento do
processo e detectou ainda outras falhas. Entre
elas, apontou que, na elaboração do Orçamento,
não foi obedecido o relatório do programa para
orçamento para linhas de transmissão da Eletrobrás, em vigência desde 2005. Disse ainda que
não foram utilizados os índices oﬁciais, como
Sinapi (Sistema Nacional de Preço) utilizados
pela Caixa Econômica Federal e IBGE (Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística).
[...}
“Essa obra tranquilamente se construiria
com o valor entre R$40 e R$44 milhões. Portanto, observamos um superfaturamento de
algo em torno de R$20 milhões. [...]
É bom chamar a atenção para isso. São R$20 milhões
em superfaturamento e que foram pagos durante o período
eleitoral, ou estão empenhados para serem pagos.
E denunciei também essa questão dos empréstimos, porque há uma série de irregularidades, como,
por exemplo, pegaram esse dinheiro e colocaram em
contas diferentes, remanejaram, para fazer saldo. É
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importante que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual... Federal por quê? Porque o
dinheiro é de um órgão federal. E também temos que
ver o estadual, porque nós do Estado, o povo de Roraima é que vai pagar.
O Deputado disse que, em outubro passado, no período entre o primeiro e segundo turno
da campanha eleitoral, em torno de R$14 milhões
foram pagos à empresa, sem nenhuma cobertura
física, ou seja, sem serviço executado.
Isso é mais grave ainda, quer dizer, foram pagos
R$14 milhões entre o primeiro e o segundo turno.
Olha aí a coincidência. No primeiro turno, o atual
Governador perdeu a eleição, quer dizer, no primeiro
turno ele foi derrotado. Entre o primeiro e o segundo
turno, coincidentemente, pagaram-se R$14 milhões
para essa empresa e, surpreendentemente – lógico
que isso aqui é só um caso, mas deve haver “n” casos
–, o Governador ganhou no segundo turno com a diferença de 1.700 votos. Entre o primeiro e o segundo
turnos, foi feita realmente uma política de corrupção,
como diz o Presidente Lula, “nunca vista antes” lá no
meu Estado. É realmente de estarrecer.
E aí, veja bem, Senador Valadares, quando eu ﬁz
a primeira denúncia aqui contra o Governador a respeito dos medicamentos e a encaminhei para a Procuradoria da República, como também ﬁz a denúncia da
retenção do duodécimo e pedi a intervenção no Estado, eu recebi ameaças contra a minha vida. Por isso,
eu fui para a campanha com seguranças do Senado
- aliás, aqui quero fazer um registro: foram de uma eﬁciência e de um proﬁssionalismo importante, durante
todo o período da eleição. No primeiro e no segundo
turno, eu tive a presença de três agentes do Senado
sempre me acompanhando. Felizmente, portanto, as
ameaças contra a minha vida naquele período não
foram concretizadas.
E eu quero, portanto, deixar aqui mais essa denúncia contra o Governador e, repetindo, a denúncia
feita pelo Deputado Flamarion Portela na Assembleia
Legislativa do Estado, que diz claramente, com todas
as letras, que há superfaturamento nas obras das
Centrais Elétricas de Roraima. Em outras palavras, o
roubo do dinheiro, que é do empréstimo, roubo para
bancar campanha política e outros ﬁns.
Eu quero portanto pedir a transcrição, na íntegra,
dessa matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista,
dando conta de todos os detalhes da denúncia feita pelo
Deputado Flamarion. É importante que nós realmente
não ﬁquemos anestesiados diante de tanta corrupção e
cheguemos à conclusão de que “isso é assim mesmo,
deixa pra lá e tal”. Não. Eu vou exigir, vou ﬁcar atento,
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cobrando providência dos órgãos responsáveis, como
é o caso do Ministério Público Federal, como é o caso
da Polícia Federal, como é o caso do Ministério Público
de meu Estado e da própria Polícia Civil, que não é a
polícia do Governador, é a polícia do Estado. Então, nós
precisamos que esses casos não continuem impunes.
Esse Governador que conseguiu uma reeleição
com base numa corrupção eleitoral desenfreada – há
farto material sobre isso – não pode ﬁcar impune, não
pode ﬁcar achando que, porque ele substituiu o Governador que morreu e agora foi reeleito dessa forma,
ele vai lá pintar e bordar.
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Eu vou continuar denunciando, vou acompanhar
o desdobramento dessas coisas e vou exigir realmente
que a honestidade prevaleça sobre o roubo, sobre a corrupção desenfreada que se implantou no meu Estado
após a posse do atual Governador, Sr. José Júnior.
Muito obrigado. Peço a transcrição da matéria a
que me referi.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art.210, inciso I e § 2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após as palavras do Senador Mozarildo Cavalcanti,
ouviremos o nosso Antonio Carlos Valadares, que representa o grandioso Estado de Sergipe.
Quero dizer ao Senador Mozarildo que a solicitação de S. Exª será atendida, a transcrição, de acordo
com o Regimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para reconhecer
e elogiar o trabalho das forças públicas de segurança
no Rio de Janeiro e chamar a atenção do Congresso
Nacional para a responsabilidade de aprovarmos reformas legislativas que aprimorem o combate ao crime
organizado e à lavagem de dinheiro.
O que temos visto no Rio de Janeiro é realmente inovador. Percebemos ali um salto de qualidade no
trato da segurança pública. Uma forma de abordar o
problema que combina o uso da força com o respeito
aos direitos do cidadão.
A ação orquestrada, com estratégia e inteligência, é de tamanha magnitude que tem conseguido evitar o confronto direto com os traﬁcantes e o eventual
derramamento de sangue, principalmente dos moradores dos territórios da Vila Cruzeiro e do Complexo
do Alemão.
É um episódio que nos enche de esperança,
porque mostra que o poder público é mais forte que o
crime, bastando para isso o empenho e a competência
das autoridades constituídas. Esses acontecimentos
nos fazem acreditar que começa a se desenhar um
modelo de combate ao crime que interfere diretamente na economia do crime, pela retirada do elemento
do domínio territorial. Um modelo a ser estendido a
todo o País. É hora de os governos estaduais buscarem a parceria do Governo Federal para atuar nas
áreas mais críticas e garantir o direito à vida de todos
os cidadãos, e a liberdade de ir e vir, assim como os
direitos sociais daqueles que moram nos territórios
dominados pelo crime.
Aqui no Congresso, temos que estar atentos à
necessidade de aprimorarmos as leis para o combate mais efetivo ao crime organizado e à lavagem de
dinheiro.
Concordamos com o Sr. Ministro da Justiça, Sr.
Luiz Paulo Barreto, de que será preciso aumentar o rigor
do chamado Regime Disciplinar Diferenciado, o chamado RDB, instituído pela Lei nº 10.792, de 2003.
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Por suas regras, o preso envolvido em crime doloso ou que ocasione a subversão da ordem interna
pode ser isolado por até 360 dias, renováveis por período de, no máximo, um sexto da pena aplicada.
É claro que já é um regime severo, mas, quando
um preso de dentro de um presídio comanda ações
criminosas do lado de fora e ameaça toda população,
o que fazer? Será que ele não mereceria permanecer
por mais tempo no Regime Disciplinar Diferenciado?
E o isolamento do preso, com controle de visitas que
levam celulares, cartões e até armas para dentro dos
presídios, será mesmo tão difícil de ser realizado pelas
autoridades penitenciárias? Precisamos reﬂetir sobre
esses temas e promover reformas, sem desrespeitar
o principio da individualização da pena.
Gostaríamos, no entanto, de destacar dois projetos que foram aprovados no Senado e se encontram
em tramitação na Câmara dos Deputados. O primeiro é
o PLS nº 150, de 2006, de autoria da Senadora Serys
Slhessarenko, que tipiﬁca o crime organizado e atualmente tramita na Comissão de Segurança Pública da
Câmara sob o número 6.578, de 2009. O texto prevê de
três a dez anos de prisão a quem participar, ﬁnanciar
ou organizar, de qualquer forma, ações criminosas.
A principal mudança em relação à legislação vigente, que prevê o crime de formação de quadrilha, é
que para ser preso não é preciso provar o envolvimento
com algum outro ato ilícito.
O segundo, sobre lavagem de dinheiro, é o PLS
nº 209, de 2003, de minha autoria, que foi aprovado
pelo Senado Federal em 2008. Ele já foi discutido nas
Comissões da Câmara dos Deputados e está aguardando agora inclusão na Ordem do Dia do plenário
daquela Casa.
Durante os debates do Senado, nosso projeto
foi aprimorado inclusive pela incorporação de contribuições de outros projetos que tramitaram em conjunto. O substitutivo aprovado enfrentou o problema
de forma bastante ampla. Em resumo, o projeto, que
na Câmara recebeu o número 3.443, de 2008, prevê:
primeiro, a aplicação de ﬁança pesada e proporcional
ao que foi movimentado de forma criminosa; segundo,
o sequestro de bens e dinheiro, ou valores, durante o
inquérito; terceiro, a delação premiada pela qual todo
partícipe do crime que se arrepender e quiser espontaneamente colaborar no seu esclarecimento terá sua
pena atenuada.
Em síntese, o projeto tem a virtude de permitir a
perda dos valores obtidos ilicitamente ou de impedir sua
transferência, sua transformação em capital ﬁnanceiro
ou sua autorização como meio de pagamento.
Outro mérito do projeto é o de inserir o Brasil
entre países que possuem a chamada “terceira gera-
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ção” de leis no combate à lavagem de dinheiro, a qual
consiste na eliminação do rol de crimes antecedentes.
Desse modo, bens, direitos e valores provenientes de
qualquer infração penal, crime ou contravenção penal
poderão caracterizar lavagem de dinheiro.
O jogo do bicho, por exemplo, é uma contravenção.
Assim, se um bicheiro introduz proventos do jogo no
sistema ﬁnanceiro para ocultar ou dissimular a origem
não estará praticando, em verdade, um crime, por maior
que seja o montante. O mesmo ocorre com a promoção
de loterias não autorizadas, nacionais ou estrangeiras,
o que também constitui contravenção penal.
Outros exemplos de crimes que serão abrangidos como antecedentes de lavagem de dinheiro, por
exemplo, são os crimes contra a ordem tributária, particularmente sonegação e fraudes ﬁscais, o tráﬁco de
seres humanos e o lenocínio.
Sr. Presidente, a cada ano, no mundo inteiro,
centenas de bilhões de dólares são gerados em atividades ilegais, que vão desde o narcotráﬁco e o tráﬁco
de armas, de seres humanos e de órgãos à sonegação
ﬁscal. A lavagem desse dinheiro é o passo seguinte
nessa economia do ilícito.
Dentro da lógica capitalista, essa montanha de
dinheiro precisa voltar à economia legal, ser lavada.
Precisa passar por paraísos ﬁscais ou ser absorvida
pelo sistema ﬁnanceiro legal.
Como bem lembrou a jornalista Miriam Leitão em
sua coluna no jornal O Globo, do dia 30 de novembro
de 2010, após a conquista do território, devemo-nos
preocupar com o dia seguinte:
“A Polícia e as Forças Armadas ocuparam o terreno [estou falando do Rio de Janeiro]
para estrangular ﬁsicamente o tráﬁco, mas os
canais ﬁnanceiros que alimentam o negócio
continuam abertos. É uma atividade que gera
muito dinheiro, e muitos desses recursos acabam circulando [como diz nossa Miriam Leitão]
pelo sistema bancário.”
Sr. Presidente, sabemos que o risco do fracasso
econômico das atividades ilícitas faz atenuar a maior
das motivações para a prática criminosa. O combate à
lavagem de dinheiro, portanto, é estratégico ao inibir a
reinversão do dinheiro nas atividades criminosas.
No dia de hoje, temos uma vitória a comemorar:
a retomada do território contra a dominação do poder
paralelo, o poder das organizações criminosas. Desse absurdo, as comunidades da Vila Cruzeiro e do
Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro, estão livres
– pelo menos, é o que achamos. Esperamos que assim permaneçam. Evidentemente, outras comunidades
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dominadas pelo tráﬁco agora aguardam outras ações
semelhantes do Poder Público.
Ocorre que ainda são necessários outros passos. A reocupação do território precisa ser consolidada. Não me reﬁro apenas à instalação da Unidade de
Polícia Paciﬁcadora, nem à execução e conclusão das
obras do PAC ou reabertura de escolas e unidades de
saúde. Também não me reﬁro apenas à necessidade
de se investigar e punir os abusos cometidos por alguns policiais.
Tudo isso é fundamental.
Mas para além dessas ações, nós, Parlamentares, temos nossa responsabilidade, qual seja a de
aprimorar a nossa legislação. E os projetos já estão
aí. Por isso conclamo os nossos nobres Deputados,
conclamo o Presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer, ainda no exercício da Presidência, que
coloque esses projetos na pauta para que os Srs. Deputados aprovem, para que tenhamos uma legislação
consentânea com as exigências de uma sociedade
que quer combater a todo custo o crime organizado e
a lavagem de dinheiro.
E não é apenas este Senador que pede a aprovação desses projetos. No último dia 26 de novembro,
encerrou-se em Florianópolis o Encontro anual da
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que reúne as principais
autoridades dos órgãos envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no Brasil.
Na Carta de Florianópolis, os organizadores e
participantes do Enccla pedem que o Congresso Nacional aprecie esses dois projetos considerados fundamentais para o combate ao crime organizado no
Brasil. Estou falando dos projetos que foram citados
nesse Encontro em Florianópolis: Projeto de Lei nº
6.578, de 2009, e Projeto de Lei nº 3.443, de 2008,
que estão na Câmara dos Deputados, mas eles estavam tramitando aqui desde 2003 e nós estamos em
2010. Então faz sete anos que estão tramitando no
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, a aprovação desses projetos será
um sinal que daremos à sociedade no sentido de que
ela também pode contar com o Congresso Nacional
e que esta é uma Instituição sempre pronta para realizar a defesa da vida, da liberdade, do respeito ao
cidadão brasileiro.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, sempre atento a todos os
temas que são tratados pelos Senadores e Senadoras nesta Casa. É um Senador incansável. Está aqui
todos os dias e sempre que pode ocupa a tribuna e
com assuntos relevantes, sempre tratando de coisas
sérias do seu Estado, do País; um médico que, pela
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própria natureza de sua proﬁssão, tem o social como
preocupação dos trabalhos que realiza aqui no Senado Federal.
Ouço V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Obrigado, Senador Antonio Carlos. Vindo de V. Exª essa avaliação, ﬁco muito feliz. Causa-me, realmente, muita felicidade. Quero dizer a V. Exª que prestei muita atenção
ao pronunciamento que V. Exª fez. Desde que começou
essa operação no Rio, muitos oradores têm-se revezado na tribuna para apontar certas coisas fundamentais
para acabar com essa chaga que macula o Brasil há
tantas décadas, que são o narcotráﬁco, o contrabando de armas, enﬁm, o fortalecimento cada vez maior
do poder paralelo dos traﬁcantes. Algumas ações aqui
foram apontadas como fundamentais. Primeiro, V. Exª
colocou a ocupação do território. Eu acrescentaria a
manutenção da ocupação do território e a atenção para
outros territórios que estão pelo Brasil afora. Portanto,
quero louvar, novamente, a ação conjunta das forças
policiais do Rio de Janeiro, das Forças Armadas, da
Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e agora
também da Força de Segurança Nacional, pois li hoje
que ela deve ir para o Rio. Acho que é uma hora em
que o Brasil todo está, digamos, clamando por esse
mutirão das forças do bem contra as forças do mal. Então, já tivemos uma demonstração de que a operação
pode ser feita e de que é possível expandi-la. Mas ela,
sozinha, como disse V. Exª citando a jornalista Miriam
Leitão, não resolve o problema; realmente não resolve, por mais que se possa fazer no Brasil todo. Existe
uma segunda coisa que é importante fazer: a vigilância
das nossas fronteiras. É por lá que entram as drogas,
as armas e outras coisas mais que garantem esse
movimento de narcotráﬁco. Basta ver onde foi preso
o Fernandinho Beira-Mar. Eu ﬁz um pronunciamento, há poucos dias, mostrando que a Polícia Federal
prendeu em Manaus, capital do Estado do Amazonas,
um elemento das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia, que instalou em Manaus um negócio com a
fachada de lícito, mas que, na verdade, era para fazer
a importação da droga e sua distribuição no Brasil. E
V. Exª colocou agora uma coisa que é fundamental: se
entrasse droga, se entrasse arma, mas não houvesse lucro, não haveria a permanência dessa atividade,
evidentemente. Ou será que todos eles seriam paranóicos, capazes de ﬁcar se arriscando dia e noite, se
não tivessem lucros? Basta ver que as poucas casas
desses meliantes que foram localizadas eram casas
de luxo. Se isso aí eles ostentavam, mesmo camuﬂado,
imagine o que eles não têm guardado. Então, quero
dizer que é fundamental mesmo, juntamente com a
ocupação do território, a vigilância nas fronteiras. Inclu-

791

Dezembro de 2010

sive, o Senador Crivella pediu uma CPI das Fronteiras
e eu venho me batendo na Subcomissão Permanente
da Amazônia e da Faixa de Fronteira para que a gente
faça um diagnóstico e seja adotado um tratamento contínuo contra esse problema. Mas, se matar a questão
do lucro, portanto da lavagem de dinheiro, aí eles serão
feridos de morte mesmo, porque terão diﬁculdades de
atuar, dada a ação das Forças Armadas e policiais. E
com a vigilância da fronteira ﬁnalizando, ou diria até,
por primeiro, não tendo lucro, eles realmente vão buscar agir em outra freguesia; com certeza, irão deixar
de agir aqui no Brasil. Portanto, quero cumprimentálo pela abordagem desse ponto, que é, com certeza,
um dos itens fundamentais para eliminar essa ação
permanente dos narcotraﬁcantes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti. Realmente, as fronteiras precisam ser
vigiadas mais de perto, de forma permanente, pelos
órgãos institucionais do nosso País. O nosso espaço
aéreo, os nossos aeroportos, que são montados do
dia para a noite, clandestinos, que aparecem nesse
território imenso que é o Brasil, transportando aquilo
que serve de alimento para o narcotráﬁco e também
para o tráﬁco de armas... O Brasil é um País que vem
crescendo em vários setores, em vários segmentos, e,
de forma bastante transparente, tem atuado e mostrado que é um País democrático; e uma democracia não
pode conviver com a violência, não pode conviver com
a impunidade, não pode conviver com a lavagem de
dinheiro, porque esta realimenta o crime, é a matériaprima para a continuidade do processo criminal que
avançou em nosso País.
A nossa democracia ganhou em liberdade, em
melhoria das condições sociais, com o Bolsa Família;
a educação teve uma evolução, assim como a ciência
e a tecnologia. Então, o Brasil, hoje, é um dos grandes
produtores no campo para alimentar a Europa, os Estados Unidos e até a própria Ásia... Quer dizer, o Brasil cresceu enormemente, é um gigante na economia
mundial, mas, para se tornar um País realmente viável, uma potência econômica no futuro, precisa coibir
de todas as formas a concretização, a consolidação
do crime organizado – e a lei é um dos instrumentos
básicos para evitar que um país como o nosso, que
é um País com um histórico pacíﬁco, de uma índole
pacíﬁca, de um povo bom, não pode passar essa imagem de País violento.
O Estado do Rio de Janeiro já foi palco dos Jogos Pan-Americanos e vai ser palco das Olimpíadas
e da Copa do Mundo. O Maracanã agora está sendo
totalmente restaurado. Pessoas do mundo inteiro vão
percorrer o nosso território, e o Rio de Janeiro será um
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dos palcos principais de disputa para a próxima Copa
do Mundo. Precisamos, então, preparar o nosso País
para dar tranquilidade não só aos nossos semelhantes que moram no Brasil como, também, aos nossos
semelhantes que vêm nos visitar durante a realização
desta grande competição internacional, que é a Copa
do Mundo.
Senador Valdir Raupp, V. Exª deseja um aparte?
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu queria,
nobre Senador Antonio Carlos Valadares, da mesma
forma como falou o Senador Mozarildo, parabenizá-lo
por este pronunciamento sobre a questão da segurança
no Rio de Janeiro. Em menor escala, isso que acontece
no Rio de Janeiro acontece também em muitas outras
cidades brasileiras, inclusive na minha querida capital
Porto Velho, em Rondônia, que ainda é uma cidade um
tanto violenta. Esperamos do Governador eleito agora,
Confúcio Moura, ex-Deputado Federal por três mandatos e ex-Prefeito, por dois mandatos, que foi eleito
com uma votação de quase 60% da população do meu
Estado, uma resposta, em algumas áreas: educação,
saúde e segurança pública. Estas são as áreas mais
afetadas no nosso País, em todos os Estados. Se um
governante conseguir resolver o problema nestas três
áreas – educação, saúde e segurança pública –, já estará fazendo um grande governo. As outras coisas vêm
por gravidade. É importante a geração de emprego,
que está acontecendo, hoje, em larga escala no Brasil,
graças a Deus. Mas essa questão da segurança é realmente um gargalo, um complicador, que amedronta
toda uma população. Então, quero parabenizar V. Exª
pelo pronunciamento e também parabenizar o Governador Sérgio Cabral, que é do meu Partido, reeleito
com mais de 60% dos votos, que já estava fazendo um
grande trabalho no seu primeiro mandato. Ele vai ter
mais quatro anos, pois a população conﬁou nele para
mais um mandato de quatro anos para o Estado do
Rio de Janeiro, um Estado complicado, difícil. Então,
é a resposta que ele já está dando, mesmo antes de
assumir o segundo mandato, nessa questão de segurança pública. Eu falei para ele, quando ele estava aqui,
no Senado – nós fomos eleitos juntos nesse primeiro
mandato, ele era Senador aqui há quatro anos –, que,
se ele resolvesse, naquele momento em que foi reeleito, o problema de segurança do Rio de Janeiro, ele
estaria preparado até para ser Presidente da República.
E ele está conseguindo isso agora. Mas, como falou
o Senador Mozarildo, nobre Senador Antonio Carlos
Valadares, de nada adianta combater por um momento
essa questão lá nas favelas do Rio de Janeiro se não
houver um trabalho permanente, como está sendo feito agora, até dizimar, de uma vez por todas, o tráﬁco
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naquela cidade. E outras cidades brasileiras também,
como falei, em menor escala, em alguns Estados, também têm de fazer a mesma coisa. Além disso, temos
que fechar as nossas fronteiras. O Brasil deve ter em
torno de 8.000 km de fronteira, sendo que só Rondônia, menor que o Estado do Amazonas, o Estado do
Pará e outros, tem 1.300 km de fronteira. Só o meu
Estado tem 1.300 km de fronteira com a Bolívia. Com
todo o respeito ao país vizinho, à Bolívia, à Colômbia
e outros, nós precisamos também, de repente, ﬁrmar
alguns convênios do Governo brasileiro com o Governo
boliviano para diminuir a produção, porque a produção
é muito grande. E como é que se vai proteger essas
fronteiras? Então, é mais barato, de repente, investir-se
lá no país, como os Estados Unidos estão investindo
na Colômbia, que está conseguindo diminuir consideravelmente a produção de entorpecentes. Talvez seja
preciso fazer isso com a Bolívia também. Os Estados
Unidos tentaram, mas foram expulsos e não ﬁrmaram
mais o convênio. O Governo boliviano não quis mais
convênio com os americanos. Quem sabe, por essa
proximidade com o Brasil, o Governo brasileiro possa
ﬁrmar um convênio de cooperação para combater a
produção de cocaína, a produção de maconha, a produção de entorpecentes naquele país. Então, quero
me colocar à disposição e me solidarizar com o Rio
de Janeiro e parabenizá-lo, mais uma vez, pelo pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Valdir Raupp, e aproveito para parabenizar não só as forças de
segurança constituídas pela Marinha, pelo Exército,
pela Polícia Federal e pela própria Polícia do Estado,
que deram um exemplo magnânimo de tenacidade, de
força e de respeito ao cidadão, empenhando-se, arriscando a vida de todos os componentes dessas forças
de segurança para salvar os bairros do Rio de Janeiro
que estavam sendo dominados por criminosos.
Eu também não poderia deixar de parabenizar a
comunidade do Rio de Janeiro, que acordou para uma
realidade, a realidade de que essas forças de segurança não podem atuar de forma conveniente, de forma
adequada, com mais clarividência, com mais objetividade, se não contar com a comunidade. E a comunidade
se empenhou também, através do disque-denúncia.
Com informações preciosas, os militares conseguiram
apreender um volume, um montante grande de armas
e também descobrir esconderijo de bandidos; conseguiram, enﬁm, penetrar no âmago da ação criminosa
daqueles que querem tomar para si uma sociedade
que deve viver tranquilamente.
Por isso, meus parabéns ao povo do Rio de Janeiro, que é um povo livre, um povo democrático, um
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povo que nós admiramos. Aquela cidade, uma cidade
bela, uma cidade maravilhosa, merece ter uma vida
tranquila, uma vida em que o bem-estar do seu povo
esteja entre as prioridades do Poder Público.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) –
Com muita satisfação, convidamos para usar da tribuna o Senador Valdir Raupp, por cessão minha, pois
eu estava na frente. Mas você realmente está inscrito
como Líder. Tinha Mão Santa, do PSC, e Valdir Raupp, Líder da Maioria, que foi um extraordinário Líder
do PMDB.
O PMDB deve agradecer muito a V, Exª porque
ele teve essa vitória. As circunstâncias ﬁzeram eu me
afastar, mas V. Exª foi o responsável pelo grande crescimento do Partido, pela sua maneira.
Na minha biograﬁa, com muita honra, vou dizer,
com orgulho, que, quando V. Exª foi candidato a Líder,
eu fui o primeiro a assinar. Então, eu dei essa contribuição ao MDB indicando o Líder que você é...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou sossegar, não
vou descansar enquanto não trouxer V. Exª novamente
para o PMDB. Fiquei muito triste, muito sentido quando
V. Exª deixou o Partido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
não quero sair é do coração de V. Exª...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sei que
foram outras circunstâncias que levaram V. Exª a sair
do PMDB, mas eu sei que o PMDB está no vosso coração.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu quero ﬁcar é no coração de V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas eu
sei que o PMDB está no vosso coração.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Eu tenho admiração pela história do PMDB, por V.
Exª, pelo Presidente Michel Temer e pelo nosso Presidente Sarney.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito
obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão
Santa, Srªs e Srs. Senadores, aﬁnal, o Brasil é uma
federação ou é cada uma das unidades por si?
Temos de fazer valer, Sr. Presidente, o texto da
Constituição Federal, que começa com a seguinte
deﬁnição:
Art. 1º – A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado democrático de direito...
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É incontestável, portanto, que os constituintes
optaram pela organização do Estado brasileiro sob a
forma de uma Federação. Para promover uma distribuição de recursos que permita estimular a manutenção
e o desenvolvimento dos Municípios obedecendo a
critérios determinados, o mecanismo estabelecido na
Constituição é o Fundo de Participação dos Municípios,
o famoso FPM, que todos os Prefeitos e Vereadores
conhecem muito bem.
Assim, o art. 159, que trata da distribuição de receitas para os Estados, para o Distrito Federal e para
os Municípios, prevê que, da arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados, a
União entregará “vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios”.
Além disso, a Emenda Constitucional nº 55, de
2007, acrescentou: “um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro
decêndio do mês de dezembro de cada ano”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente da União Brasileira de Municípios, Ubam, Leonardo
Santana, em documento encaminhado ao Presidente
Lula, expõe a triste situação que vivem os Municípios
brasileiros e pede a liberação imediata da Ajuda Financeira aos Municípios, a chamada APM, no valor
de R$2 bilhões.
De acordo com levantamento efetuado pela Ubam,
o total de repasses do Fundo de Participação dos Municípios entre janeiro e setembro de 2010 apresentou
redução de 11% se comparado com o mesmo período de 2008.
Segundo Leonardo Santana, esse fato demonstra
a ineﬁciência da equipe econômica, que não procura
estabelecer um ﬂuxo constante e equilibrado para os
repasses. Isso acaba prejudicando a governabilidade
dos pequenos Municípios brasileiros, fazendo prever
o desaparecimento de alguns deles.
Ainda, segundo o Presidente, da Ubam, centenas
de Municípios já exoneraram até secretários e o ocupantes de cargos comissionados, para que as despesas
com pessoal não ultrapassem os limites estabelecidos
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Essa lei, Sr. Presidente, não poderá nunca mais
retroceder. É uma lei que veio para ﬁcar, muito importante, que tem dado um resultado extraordinário, mas,
devido à falta de repasse de recursos suﬁcientes, muitos
Prefeitos estão passando por muitas diﬁculdades.
As diﬁculdades por que passam os Municípios não
constitui novidade para as Srªs e os Srs. Senadores,
especialmente quando temos conhecimento de que,
em 2009, foi aprovado pelo Congresso e assumido pelo
Governo Federal o Apoio Financeiro aos Municípios,
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AFM, para compensar as quedas ocorridas em 2008,
ano em que eclodiu a crise mundial.
Em 2010, porém, o Governo tem feito ouvidos de
mercador – com todo o respeito ao Governo Federal
– às necessidades desses entes federados e não repassou um novo AFM, mesmo com um crescimento de
arrecadação, nos meses de janeiro a agosto, de 26,3%
– esse foi o aumento, o acréscimo de arrecadação –
no Imposto sobre Produtos Industrializados, de 3,9%
no Imposto de Renda e de 12,9% nas Contribuições,
em relação ao mesmo período de 2009.
O PIB do Brasil cresce, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, neste ano, a um taxa de mais de 7% ao
ano. É um crescimento quase equivalente ao da China.
Então, é um paradoxo o que estamos vivendo neste
momento, em que a receita da União cresce extraordinariamente, o PIB cresce exponencialmente, e os
Municípios estão com essa diﬁculdade ﬁnanceira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), que é uma outra
instituição grandiosa, também se mobiliza para obter
mais recursos. É o que nos relata matéria do jornal O
Globo, de 12 de novembro de 2010.
De acordo com o presidente da entidade, Prefeito
Paulo Ziulkoski – grande defensor dos Municípios, entusiasta, dedicado na causa do municipalismo brasileiro
–, os valores do FPM em novembro, incluindo a previsão para os próximos dois meses, serão 4% menores
em valores reais que os do auge da crise econômica
em 2009. Neste ano, até o momento, de acordo com o
presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
os repasses representam R$2,8 bilhões a menos que
a previsão contida na Lei Orçamentária Anual (LOA),
que era de R$56,5 bilhões.
A situação é tão grave que, conforme matéria publicada no jornal O Tempo, de 22 de novembro último,
a Confederação Mineira de Municípios (CMN) – e Minas é o Estado brasileiro que tem o maior número de
Municípios – alertou que mais de 80% desses entes
federados terão diﬁculdade para pagar o 13º salário
de seus servidores. E mais: diversos serviços podem
ﬁcar prejudicados devido à redução dos gastos, entre
eles saúde, educação e assistência à população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de nada
adiantarão os esforços dos Prefeitos se o Governo
Federal não se dispuser a analisar as necessidades e
cumprir à risca os repasses para os Municípios.
Senador Mozarildo e Presidente Mão Santa, no
último encontro que a Confederação Nacional dos Municípios promoveu aqui em Brasília, estive no Auditório Petrônio Portella, onde tive a oportunidade de falar
para a assembleia dos Prefeitos – devia haver mais de
1,5 mil, 2 mil Prefeitos. E ali se instituiu uma comissão,
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da qual ﬁz parte, junto com o Líder do meu partido na
Câmara dos Deputados, o Deputado Luiz Henrique,
e com representantes da Frente, da Associação de
Municípios, da Confederação e da Ubam.
Essa comissão teve uma audiência com o Ministro
Padilha, chefe da coordenação política do Palácio do
Planalto, na qual foi feito o pleito de aproximadamente
R$2 bilhões para um fundo extra a ﬁm de socorrer os
Municípios brasileiros. Ainda há tempo, e espero que
o Governo Federal possa atender esses Municípios,
porque a população brasileira, o País vai ter um bom
Natal, mas as Prefeituras brasileiras, uma parcela signiﬁcativa delas, talvez tenham um péssimo Natal, um
péssimo ﬁnal de ano devido a essa situação.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Valdir Raupp, o pronunciamento que V. Exª faz
atinge, eu diria, justamente o problema fundamental
da Federação, como disse V. Exª. Quer dizer, a base
da Federação, que são os Municípios, realmente é
muito penalizada pela ação ou pela omissão do Governo Federal. Por exemplo, V. Exª ressaltou, com muita
clareza, a composição do Fundo de Participação dos
Municípios, que é constituída pela arrecadação de dois
impostos apenas. De todos os outros nem os Estados
nem os Municípios participam, apenas de dois: Imposto
de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. O
resto das contribuições e dos impostos ﬁca com a União,
que repassa ou não para os Estados, de acordo com
a sua conveniência. Então, veja bem: o que aconteceu
da época daquela crise mundial para cá? Isenção de
IPI. Em cima de quê? Da renda dos Municípios. Então,
cai a arrecadação. Aumenta a arrecadação geral da
União, a arrecadação do Imposto de Renda não cai,
mas a do IPI cai, sim. Quem sofre mais? São os Municípios mais pobres. Todos sofrem, é verdade, mas
principalmente os mais pobres, como os Municípios da
nossa região, que não têm quase arrecadação própria
e realmente vivem basicamente do Fundo de Participação dos Municípios. E não é nenhum favor que esse
dinheiro vá para os Municípios, porque é arrecadado o
Imposto de Renda notadamente em todos os Municípios do Brasil. E há uma inversão nessa hora. Em vez
de o Governo, naquela altura, combater a questão da
crise mundial tirando impostos de contribuições que
vão só para o Governo Federal, tirou do IPI. O pior é
que o repasse não condiz com a realidade, digamos,
dos números que vemos. V. Exª abordou uma queda
de 2,8 bilhões. É uma coisa assustadora! E Municípios
importantes para nossa região – vou citar, por exemplo,
minha Capital, Boa Vista, uma cidade de porte médio,
mas com a parte rural também – têm uma queda drás-
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tica nesses recursos. Evidentemente, isso reﬂete em
todos os serviços. Vamo-nos aproximando de um novo
momento no Brasil. Espero que a Presidente Dilma,
como disse V. Exª, faça valer a Constituição e valorize
mais os Municípios, os Estados e veja realmente que a
Federação é composta por Municípios e Estados; não
é essa ﬁgura quase indeﬁnida, que é essa questão de
União. O que é a União na verdade? A União seria –
o que é, de fato – o conjunto dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, mas, na prática, aqui, é o Poder Executivo. Então, eu queria solidarizar-me com o
pronunciamento de V. Exª e dizer que realmente é um
pronunciamento sereno, objetivo, mas perfeitamente
correto, porque não há dúvida de que, se não corrigirmos isso, não vai melhorar a vida do Brasil de modo
geral. Então, olhando agora o recente censo do IBGE,
vi que o menor Município do Brasil continua sendo
o de Borá, no grandioso Estado de São Paulo, com
805 habitantes. Acho que não há nenhum Município
na Região Amazônica que tenha menos de cinco mil
habitantes. Então, é um contrassenso. Pode São Paulo ter um Município com 805 habitantes. Hoje, para
se criar um Município, ele tem de ter não sei quantas
casas, há muitas exigências da lei. E nós, na Amazônia, distantes dos grandes centros – de São Paulo, de
Brasília –, pagamos o pato dessa diﬁculdade que os
Municípios estão atravessando. Portanto, parabéns a
V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª pelo aparte. Ele se encaixa perfeitamente
no meu pronunciamento e peço que seja incorporado
ao meu discurso.
V. Exª citou um exemplo interessante: um Município do Estado de São Paulo com menos de mil
habitantes. Não há mais razão. Com todo o respeito
à população do querido Município de Borá, Estado
de São Paulo, não há mais razão por que existir um
Município com oitocentos habitantes; teria que ser incorporado a outro Município. Não há mais economia,
não há a menor condição. Lá em Rondônia, há Municípios pequenos, mas não há nenhum com menos
de quatro, cinco mil habitantes. E há alguns distritos
lá com 15 mil. No Município de Extrema, recentemente, terça-feira, foi inaugurada uma agência do Banco
da Amazônia – estive presente – que, só de clientes,
ﬁcará com quatro mil. O banco já terá uma carteira de
quatro mil clientes. Imagine a população desse distrito!
E não é Município ainda, porque está fechado para se
criar Município.
Deveria haver uma abertura, talvez inserindo
uma cláusula na lei, para que esses Municípios que
estão perdendo muita população e que ﬁcam com a
população abaixo de 2 mil, 1,5 mil, 1 mil – como esse

795

Dezembro de 2010

de São Paulo – possam ser incorporados a outros Municípios e para dar condições de criar, de transformar
em Municípios distritos que tenham 10, 15, 20, 30 mil
habitantes, porque esses, sim, vão se desenvolver.
Esses estão em um momento, como esses distritos
de Rondônia e de outros Estado do Norte, com plenas
condições de se desenvolver se forem transformados
em cidades. Temos de fazer essa abertura. Vamos encontrar um caminho agora, no início de 2011, mesmo
que seja limitado.
Não sei, cinco, dez, quinze Municípios por Estado brasileiro, mas não tolher, não tirar o direito dessas
comunidades, desses distritos de se desenvolverem
como outros. Eu fui Prefeito, Senador Mão Santa,
de um ex-distrito, eu fui o primeiro Prefeito eleito da
cidade de Rolim de Moura, que chegou a ter 80 mil
habitantes, no último censo deu mais de 50 mil – e já
perdeu três distritos, esse Município já emancipou o
Município de Novo Horizonte, o Município de Santa
Luzia e de Castanheiras, e todos eles têm mais de 10
mil habitantes, e ainda continua com 50 mil habitantes – e era uma cidade nova, de vinte e poucos anos.
Se tivesse continuado sendo distrito, jamais teria o
progresso, teria as condições... Tem três faculdades,
tem um campus da universidade federal com cursos
de Engenharia Florestal, de Agronomia, tem duas faculdades particulares, tem três frigoríﬁcos, dois laticínios, tem indústrias, é um Município estruturado – e
é um Município novo. Nós não devemos tirar o direito
de essas comunidades se estruturarem.
No início de novembro, a CNN reuniu em Brasília
mais de mil Prefeitos brasileiros – esse encontro que
eu acabava de citar – para discussão das medidas
necessárias para minorar os efeitos das sucessivas
quedas do Fundo de Participação dos Municípios.
O Governo Federal, de acordo com a conclusão dos
Prefeitos, deve complementar o valor do FPM com
base nos índices de inﬂação, pois os serviços têm de
continuar sendo prestados à população. Essa é uma
das principais razões pelas quais o pacto federativo
tem de ser rediscutido e aperfeiçoado. Há programas
governamentais que são instituídos pelo Governo Federal, mas cuja execução ﬁca sob a responsabilidade
dos entes municipais, cabendo aqui destacar os gastos
com pessoal e com saúde.
Existe Município brasileiro, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, gastando mais de 30% com a saúde. A carga é muito grande. Hoje, o Ministério Público
obriga os Prefeitos a comprar medicamentos caríssimos, a dar tratamentos caríssimos a pacientes que
têm todo o direito, diz-se que a saúde é um direito de
todos, e os Municípios e os Estados da União têm que
dar saúde a todas as pessoas. Mas há Município que
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não aguenta comprar medicamentos caros, às vezes
já sem orçamento, e o Ministério Público está obrigando. Então existem Municípios pequenos que estão
gastando mais de 30% do seu orçamento com saúde.
Então, tem-se que encontrar um caminho para resolver
essa triste situação. E o ﬁnanciamento acaba sendo
subestimado pelo Governo Federal, porque o Governo
Federal não está atendendo a essa situação.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
PMDB, partido ao qual estou vinculado, tem demonstrado, há muitos anos, a sua importância na condução de
Municípios dos mais diferentes portes. De minha parte,
posso aﬁrmar que procuro defender as necessidades
dos Municípios e, como representante do Estado de
Rondônia, entendo minha responsabilidade com relação aos interesses de todos esses entes federados,
independentemente de estarem ou não sendo governados por cores partidárias. Não devemos olhar neste
momento as cores partidárias. Quando fui Governador, eu atendi, indistintamente de partido, a todos os
Municípios do meu Estado, do PT ao PFL na época,
ao Democratas, quer direita ou esquerda, eu atendia
a Governador do PMDB, eu atendia a todos os Municípios do meu querido Estado de Rondônia.
Sou municipalista por convicção, e entendo que
as necessidades dos cidadãos são mais bem atendidas
quando os administradores as detectam pela vivência
próxima. Daí a importância de os serviços básicos de
saúde, de educação, de saneamento, pelo menos, serem prestados no nível local.
Porém, se os recursos não forem suﬁcientes, a
qualidade desses serviços estará seriamente comprometida.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
Quero agradecer a presença. Estão me aguardando alguns Prefeitos do meu Estado, Vereadores,
o Presidente da Câmara de Alta Floresta, o Vereador
Luiz Mauro, o Prefeito Daniel, o Prefeito João Testa e
outros Prefeitos e Vereadores. Infelizmente não tenho
o nome de todos aqui agora, mas vários Prefeitos e
Vereadores do meu Estado estão aguardando agora para audiência, em busca de recursos, em busca
dessas condições. Que a União possa dar a eles uma
melhor condição para que eles possam trabalhar nos
seus Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da tribuna o orador inscrito,
Senador Alfredo Cotait, que representa São Paulo,
DEM. E, nunca, em tão pouco tempo, um Senador
engrandeceu este Senado.
Eu quero dizer a V. Exª, e eu mesmo vou comentar daqui a pouco, numas palavras que falarei numa
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reﬂexão sobre educação no nosso País: o Estado de
São Paulo o elogia no artigo Nobel: Argentina 5 x 0
Brasil. Essa é a realidade. Essa é a verdade. É mais
fácil você tapar o sol com uma peneira do que esconder a verdade. Nunca antes nós passamos por tanta
vergonha: Argentina 5 a 0, em Prêmio Nobel. Não é só,
não. Você vai bem ali no Chile, só de literatura, nós temos Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Nós vamos ali na
Venezuela, nós temos Gabriel García Márquez, autor
de Memórias de Minhas Putas Tristes, de Cem Anos de
Solidão; no Peru... Argentina 5 a 0 em Prêmio Nobel.
Nós não temos nenhum. Então, essa é a realidade.
Mas V. Exª é elogiado quando faz um projeto de
lei acordando para isso e fazendo nascer estímulos
à ciência, à cultura, à tecnologia e à pesquisa com o
prêmio César Lattes – vai ver que o Brasil, e nem o
Presidente da República sabe quem foi César Lattes,
um físico de renome – e Santos Dumont, para estimular a gente a participar do desenvolvimento cultural do mundo.
Com a palavra Alfredo Cotait. Nossos parabéns,
com o reconhecimento de O Estado de S. Paulo, que
fez o artigo citado.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Presidente Mão Santa, Senadores, Senadoras, brasileiros e brasileiras aqui presentes e os que estão nos
assistindo pela TV Senado, ﬁco muito lisonjeado com
a sua citação do artigo de O Estado de S. Paulo de
hoje sobre o Argentina 5, Brasil 0, referente àqueles
que receberam o Prêmio Nobel.
A intenção do meu projeto de lei é um incentivo
à pesquisa e à ciência; precisamos fazer com que os
nossos cientistas, pesquisadores tenham o estímulo de
trabalhar com mais aﬁnco aqui, no Brasil, e não fora,
e este estímulo viria através também destes dois prêmios, o Prêmio César Lattes, que foi, provavelmente,
o maior físico que nós já tivemos, e o Prêmio Santos
Dumont. São dois ícones da ciência e do mundo cientíﬁco brasileiro. Portanto, eu ﬁco muito lisonjeado com
suas palavras.
Também queria agradecer ao economista Roberto
Macedo, que entendeu a razão do nosso projeto de lei,
e, para tanto, escreveu esse artigo muito apropriado,
em O Estado de S. Paulo, explicando exatamente a
razão dos dois títulos.
Mas hoje, Sr. Presidente, venho a esta tribuna
para falar um pouquinho sobre o reajuste da tabela
do Imposto de Renda.
Conforme já foi amplamente noticiado pela mídia
nacional, na segunda metade do mês passado, após
quatro anos, o mecanismo de correção da tabela do
Imposto de Renda da Pessoa Física, estabelecida pela
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Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, chegará ao ﬁm
no próximo dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, não
mais teremos correção da tabela do Imposto de Renda
para a Pessoa Física.
A extinção desse mecanismo de reajuste, por
previsão inscrita no próprio texto legal, terá consequência direta e imediata na renda do trabalhador, pois
a Receita Federal avançará nos rendimentos do trabalhador com maior voracidade.
Para evitar mais esse avanço indireto da carga
tributária, promovido pelo Governo Federal, é fundamental que nós aqui, no Congresso Nacional, procuremos a equipe econômica e peçamos para ela, tanto a
deste Governo como a do futuro Governo, uma solução
imediata para a questão, pois, sem a reintrodução de
um outro mecanismo de ajuste da tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física, a carga tributária sobre
o trabalhador brasileiro alcançará níveis insuportáveis
a partir de 2011.
É de conhecimento que a não correção daquela
tabela é uma estratégia do Governo Federal para promover o aumento disfarçado da carga tributária, pois
o trabalhador brasileiro precisará entregar à Receita
Federal uma fatia cada vez maior da sua renda.
Tal estratégia tem sido utilizada pela União há
mais de 15 anos, Sr. Presidente, desde o início do Plano
Real, sob a argumentação de que a economia nacional
precisava estar desindexada, com o que concordamos
naquela ocasião, e aquele plano econômico deveria
se consolidar, de modo que a correção da tabela do
Imposto de Renda era inviável naquele momento.
À época, tal justiﬁcativa era plenamente aceita.
Assim, a tabela do Imposto de Renda foi corrigida
apenas nos anos de 1995, 2001 e 2007, de modo que
milhões de trabalhadores isentos passaram a contribuir, eis que a renda deles tinha crescido pelo sucesso
absoluto do plano econômico adotado pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso e continuado, sem dúvida, pelo Governo do Presidente Lula.
Hoje, no entanto, referida justiﬁcativa não se mantém mais. O Plano Real está consolidado, o Governo
Federal, ano a ano, bate recordes e mais recordes
de arrecadação, a inﬂação está mais ou menos sob
controle e a renda do trabalhador aumenta gradativamente, de modo que não é justo que a União avance
ainda mais no dinheiro do contribuinte por intermédio
do aumento indireto da carga tributária – isto é um aumento indireto de carga tributária.
É premente a atualização da tabela de Imposto
de Renda da Pessoa Física.
O aumento da carga tributária pela não correção
da tabela do Imposto de Renda foi destaque de primeira página, Sr. Presidente, do jornal O Globo, edição
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de quarta-feira, do dia 17 de novembro de 2010, sob
o título: “Sem correção da tabela, o IR vai subir o ano
que vem” – mais imposto.
A matéria traz estudos realizados pelo Sindicato
Nacional dos Auditores da Receita Federal que indicam que, entre os anos de 1995 a 2010, a correção
da tabela de Imposto de Renda da Pessoa Física foi
de apenas 88,51%, sendo que a inﬂação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, o IPCA,
acumulada no mesmo período, foi de 209,36%, o que
signiﬁca que há um resíduo a ser compensado de 64,1%
em relação à tabela vigente no ano de 1995.
Portanto, Senador Mozarildo Cavalcanti, essa defasagem faz com que o contribuinte pague até 800% a
mais de imposto do que pagaria caso a tabela tivesse
sido integralmente corrigida desde 1995, de acordo
com cálculos realizados pelo próprio sindicato, o Sindiﬁsco.
Simulações realizadas na referida matéria, tendo
como base a tabela do Imposto de Rena ainda vigente
e outra tabela do Imposto de Renda com a hipótese de
correção integral da tabela atual, mostram que alguns
contribuintes poderiam ter uma redução de quase 90%
do valor do Imposto de Renda pago. E os benefícios
seriam ainda maiores para quem ganha menos.
Naquele estudo, uma pessoa com renda de R$2,5
mil, por exemplo, paga hoje R$101,56 por mês ao Leão.
Se a tabela tivesse sido ajustada incorporando toda
a variação da inﬂação desde 1995, o imposto mensal
cairia para apenas R$11,26. Ou seja, este contribuinte está pagando 800% a mais de imposto hoje em
dia. Já um contribuinte com renda de R$4 mil teria o
Imposto de Renda reduzido ao dos atuais R$407,22
para R$159,61.
Tal correção representaria uma melhoria considerável no nível de vida do trabalhador brasileiro. No
entanto, é evidente que o Fisco não reajustará a tabela
do Imposto de Renda da Pessoa Física se não houver
mobilização de toda a sociedade brasileira.
Antecipando-me ao referido clamor social que
já se faz ouvir nas ruas e até mesmo às ações do
Governo Central, comunico ao Senado Federal, Sr.
Presidente, que ontem, quarta-feira, 1º de dezembro,
propus projeto de lei que objetiva alteração da Lei nº
11.482, de 31 de maio de 2007, para ﬁxar a tabela
progressiva do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas para o ano calendário
de 2011 e seguintes.
Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Alfredo Cotait, como disse o Senador Mão Santa,
V. Exª em pouco tempo já mostrou realmente não só
o seu brilhantismo, a sua capacidade, e hoje faz um
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pronunciamento que é um verdadeiro alerta para a
Nação, porque imagino que praticamente quase todos os brasileiros não estejam atentos ou alertados
para essa questão. Primeiro, eu sempre discuti e já
vi discussões sobre isto: será que salário é renda? E
aí V. Exª sabe que a faixa salarial isenta do Imposto
de Renda é muito pequena. E ainda vem mais essa,
vamos dizer assim, malvadeza de não se fazer o reajuste da tabela. Quer dizer, o assalariado vai pagar
mais ainda e sei que quem menos escapa de Imposto
de Renda é justamente o assalariado, porque já vem
descontado na folha, ele não tem como inventar muito,
a não ser depois, quando vai prestar a sua declaração de Imposto de Renda, é que ele pode fazer algum
abatimento. Mas o certo é que o dinheiro é tirado dele
logo na hora e devolvido muito depois, depois de muito exame. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento
e pela apresentação do projeto, que visa justamente
corrigir uma grande injustiça, porque todos os impostos, de um modo geral, no Brasil, já são escorchantes.
Mas esse do Imposto de Renda, que atinge a pessoa
assalariada, por maior que seja o salário, é realmente
uma coisa muito perversa, ainda mais se não houver
o reajuste na tabela, que V. Exª está propondo. Quero,
portanto, parabenizá-lo pelas duas coisas: pelo pronunciamento e pela apresentação do projeto.
O SR. ALFREDO COTAIT (DEM – SP) – Eu queria agradecer a V. Exª pelas palavras e dizer, Senador
Mozarildo Cavalcanti, que, na verdade, isso é aumento
indireto de imposto. Nós temos que atentar para esse
fato, nós, que lutamos tanto pela redução dos impostos, para que haja uma melhor gestão dos recursos
públicos e para que a carga tributária não aumente,
penalizando ainda mais a sociedade; essa é uma forma indireta que nós temos que realmente passar a
observar para que isso não aconteça.
Sr. Presidente, a referida proposição visa tão
somente corrigir a Tabela de Imposto de Renda deste ano em apenas 10%, permitindo repor parte das
perdas provocadas pela inﬂação no seu impacto sobre a Tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física,
inadequadamente corrigida pelo efeito do processo
inﬂacionário.
No projeto de lei de minha autoria, em caráter
permanente, a partir de 2012, é introduzido na legislação nacional do imposto de renda um fator de correção
anual, ligado à taxa de inﬂação medida anualmente
pelo IPCA e correspondente ao ano anterior àquele
em que será feita a correção.
O projeto inova ao introduzir outro fator de correção, neste caso ligado ao aumento de Produto Interno
Bruto per capita do ano precedente ao anterior em que
será feita a correção.
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Sem esses dois mecanismos, o contribuinte tende
a avançar pela Tabela do Imposto de Renda em direção
a alíquotas maiores, conﬁgurando assim um aumento
de carga tributária generalizado e automático.
Evitar-se-ia, também, que o Poder Executivo Nacional, de tempos em tempos, adotasse inúmeras medidas provisórias para o reajuste da Tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física, que servem apenas para
emperrar o processo legislativo nacional e trancar a
pauta do Congresso Nacional.
Feitas essas observações, temo que a União
não tenha interesse em corrigir a Tabela do Imposto
de Renda ainda em vigor, pois a mídia nacional divulga com bastante frequência que a equipe econômica
do Governo Lula e os técnicos da área e assessores
da futura Presidenta Dilma Rousseff não descartam
corrigir a tabela atual do imposto de Renda, mas que
“o assunto precisa ser amadurecido”.
Há quem diga, contudo, que o Governo reluta
em fazer qualquer correção da tabela e que, se o ﬁzer, isso ocorrerá apenas para ﬁns de correção ligada
à inﬂação anual de 2010.
Nessas condições, o Congresso Nacional precisa tomar a iniciativa de propor a correção imediata
da Tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. E
é com este objetivo que consulto os Líderes das duas
Casas a aprovar, em regime de urgência urgentíssima,
essa proposição de minha autoria.
Por ﬁm, Sr. Presidente, considero também que a
correção da Tabela do Imposto de Renda da Pessoa
Física, aqui apresentada, não representa uma renúncia
ﬁscal. É, sim, uma questão de justiça ﬁscal, ao cobrar
impostos dos trabalhadores brasileiros dentro da capacidade contributiva deles, principalmente em virtude das
previsões feitas pelo Ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, no início desta semana, na Comissão Mista
de Orçamento do Congresso Nacional, em relação ao
Orçamento Geral da União de 2011, que o índice de
crescimento da economia brasileira ﬁcará próximo de
7,5% contra uma previsão inicial de 6,5%.
Ademais, estudos realizados pelo Sindiﬁsco indicam que arrecadação federal aumentou, e muito, em
2010 no acumulado do ano, até o mês de setembro,
houve um aumento real de 7,3% em relação ao ano
de 2009.
A correção da Tabela do Imposto de Renda da
Pessoa Física, nos níveis propostos nesse projeto de
lei, permitirá o aumento da renda líquida dos contribuintes das faixas de tributação mais baixa e representará
ganho relativamente menor para os das faixas de renda mais elevada, porque, nesse caso, sua tributação
é maior e não signiﬁcará perdas reais para o Fisco,
pois o órgão não estaria abrindo mão do que é seu,
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mas simplesmente deixando de arrecadar o que não
é devido, considerando que a carga tributária sobre o
contribuinte já é extremamente pesada.
Fica aqui, então, a mensagem de que esta Casa
será líder neste processo para nós revermos a Tabela
de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Sr. Presidente, eu agradeço muito a sua generosidade de permitir este meu pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer sobre o assunto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora para usar da palavra o orador inscrito
do PMDB do Amapá, o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesses últimos dias, a
Nação brasileira vivencia e se regozija, se delicia em
poder ver uma ação efetiva, uma operação importante
para que o País possa ter as condições verdadeiras
de sediar a Copa em 2014.
O Brasil se organiza de tal forma e é uma necessidade estratégica de que a Nação brasileira possa,
então, começar o grande trabalho de investimentos,
não só na infraestrutura da organização das nossas
cidades, até pelo dever de ser uma das nações mais
apaixonadas pelo futebol.
E, para nós, sediar essa Copa será momentos de
glória. O País do futebol, agora, ainda mantém o título,
mas se distancia, gradualmente, de uma nação que era
vista pelo samba, pelo carnaval, pelo futebol.
Este é um País que agora cresce e busca a sua
posição verdadeira no cenário nacional, cenário realmente de um país rico, sério, um país que consegue
se equilibrar ainda com as grandes demandas de exigências por parte da população e por parte da distribuição de riquezas.
Sem dúvida, hoje festejamos. Pelas palavras
proferidas da tribuna desta Augusta Casa, da Câmara
dos Deputados e, acredito, em todas as Casas de leis,
em todas as Casas Parlamentares, as discussões têm
sido voltadas para essa questão da segurança pública.
Acredito que a Presidenta Dilma com o nosso estimado
e glorioso Presidente Lula possam, sem dúvida, aproveitar esse clima favorável, estratégico, para implantar
um programa eﬁciente na área de segurança.
Já vivemos isso em outras capitais do mundo
muito importantes, aqui na América do Sul, como a
própria Colômbia, onde há milhares de sequestros,
extorsão, e o crime organizado tinha assento cativo.
Houve um planejamento que culminou com o sepultamento de uma fase triste na história desses países
sul-americanos.

799

Dezembro de 2010

Agora, o Brasil desperta pelo gigante que é. Tenho
certeza de que essa não é uma ação somente do faz
de conta. Esta é uma ação concreta: nossas forças mobilizadas no Rio de Janeiro começando a tentar sanear
e fazer a presença física. Ali, é uma presença física.
É um dever de casa que estamos fazendo. Isso não
se deve estender somente ao Morro do Alemão. Não.
Agora, temos de implementar uma política ousada, em
que uma reforma constitucional se faz necessária – a
exemplo dos Estados Unidos, onde alguns Estados
da Federação, os Estados irmãos, têm a prerrogativa de legislar especiﬁcamente sobre a área criminal.
E alguns Estados, como podemos observar, levam a
pena de morte como uma de suas medidas e uma de
suas políticas.
A moralização e a restauração das instituições
também são decisivas quando tratamos de grandes
movimentos que trabalham a questão da corrupção
As variáveis, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são muitas, mas agora o País precisa, inevitavelmente, ter um plano seguro a médio e a longo prazo. É
importante, porque estamos às vésperas de uma Copa,
e o País será mostrado ao mundo em todas as suas
formas, não só pela sua força econômica, não só pela
força da sua gente, não só pela tradição do futebol,
como uma nação mãe que segura ﬁrmemente a bandeira desse esporte apaixonante. E aí estamos sendo
abençoados, porque 2014 se aproxima e começamos,
então, a fazer o dever de casa lá pelo Rio de Janeiro,
uma população extremamente sensível, de uma criatividade fantástica, de um povo ordeiro, alegre, feliz e
que, lamentavelmente, ainda ﬁca sob o jugo de forças
que se implantaram de forma clandestina, controlando a comunidade pela violência, pela chantagem, pelo
sequestro, por toda sorte de instrumentos que os bandidos utilizam para poder fazer seus controles.
Eu gostaria também de registrar nesta tarde,
aproveitando o ensejo, que o jornalista José Maria está
no plenário desta Casa, com a sua eﬁciência de sempre. Um grande jornalista da Jovem Pan, que sempre
prestigia as duas Casas, fazendo uma cobertura nacional por esta importante empresa de comunicações,
a Jovem Pan. Portanto, deixo registrado que o nosso
jornalista José Maria se encontra presente e faço este
registro com muita honra – viu, José Maria? –, pelo
seu proﬁssionalismo.
Continuando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Copa de 2014 nos dá uma coisa muito importante: além da visibilidade, a Nação se volta agora
para a área de segurança pública, que sempre ﬁcou
em último plano. E você podia observar isso. No Rio
de Janeiro, eram cíclicas as operações. Uma operação
aqui, outra ali, o liame, até a linha tênue que diferencia,
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por poucos milímetros, o trânsito entre as nossas polícias e o trânsito também com a corrente do segmento
clandestino, dos homens que caem na marginalidade
e entram no banditismo. Agora, parece que começamos a dividir isso.
E, dividindo-se bem, nós estamos com uma posição que deve ser aproveitada, Mozarildo. Agora.
Porque – não se assustem não! – toda essa movimentação é por causa de 2014. Essa movimentação
é uma resposta a uma cobrança internacional. E agora
é a hora. Aproveitando, nós temos que implementar
um grande plano de segurança pública em todos os
Estados. Como o clima está extremamente favorável,
temos que aproveitar para implementar.
Eu me recuso a dizer que as mentes brilhantes
dos brasileiros, de nossos pesquisadores, professores,
magistrados, que têm um conhecimento amplo das
necessidades e das mudanças que poderemos fazer
na legislação, dos métodos que precisamos utilizar...
Estamos cansados, Excelências, de aqui desta tribuna – sabe? – só fazer as congratulações.
Já ﬁzemos inúmeros mutirões aqui nesta Casa,
nas Comissões constituídas, com importantes projetos
de lei no que diz respeito à área de segurança. Aí eu
me recuso a dizer que um País com mais de cinquenta
mil universidades, com professores qualiﬁcados, com
uma enormidade de inteligências jurídicas entre juízes,
promotores, desembargadores, defensores públicos,
com a sabedoria que têm estas duas Casas nas suas
representações populares de homens que realmente
pensam no desenvolvimento deste País... Eu me recuso
a acreditar que um mutirão feito pelas duas Casas, pelos
Parlamentos estaduais, por uma pauta planejada para
que possamos trazer um planejamento efetivo, sério
e seguro, porque não se combate qualquer problema
sem recursos... E esta Casa, o Congresso Nacional,
enquadrando-se no grande plano, tem a responsabilidade constitucional de tecer o Orçamento da União, e
aí todos podem entrar. Imaginem este País priorizando
uma pauta nacional para vinte dias de discussão ampla de documentos que possam vir, de propostas que
possam convergir para que possamos, então, efetivar
um grande plano.
A nossa Polícia Federal, o nosso quadro restrito.
A maioria das nossas polícias com salários – não é,
Mozarildo? – que convidam a que a atividade da segurança pública esteja sob um risco enorme. Precisamos
repensar isso e aproveitar, Excelência, agora. Criou-se
um clima favorável com essa operação pequena, que
consideram, mas, na parte de investimento em inteligência, em infraestrutura, em trabalhar as fronteiras,
em organização interna, em aparelhamento de forças,
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em um plano inteligente, teremos uma Nação que sairá
do caos. Quem diria!
Quando adolescente, Mozarildo, eu via ali a Bolívia e a Colômbia, via esses países. E, pela história,
vemos Nova York também, lá pelos anos 20, o estado
também entrando numa anarquia. E, com planos efetivados, tolerância zero... Lá na Colômbia vai ou racha.
De uma certa forma, tivemos grandes avanços.
Por esse motivo, estou aqui na tribuna, nesta
tarde, para me congratular e dizer ao Senador Mozarildo, que me olha...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Pedindo aparte...
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...com
uma expressão facial até angelical, o sorriso pedindo
um aparte, e eu assim faço agora: concedo o aparte
a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Gilvam, quero agradecer o aparte e parabenizar V.
Exª por essa abordagem ampla da questão, primeiro,
da Federação. Realmente, se não agirmos como uma
Federação, e V. Exª coloca essa questão da mobilização
ampla do Poder Legislativo, mas eu diria também do
Poder Judiciário, desde o Estado até a União... E esse
exemplo do mutirão no Rio de Janeiro, que mobilizou
não só as Polícias Civil e Militar do Rio, mas também
a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal...
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – A presença maciça da União, não é, Senador?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Isso,
mais as Forças Armadas. Mas também a colaboração do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e do Poder
Judiciário Federal, que inibiu qualquer brecha ou possibilidade de que esses bandidos tivessem recursos
judiciais capazes de protegê-los. Agora, como disse
V. Exª, essa ação tem que ter continuidade, tem que
se espraiar pelo País todo e, ao mesmo tempo, como
falou V. Exª, haver uma ação efetiva e duradoura nas
nossas fronteiras terrestres, principalmente. Porque
temos fronteira com vários países que têm problemas
de toda ordem, seja de narcotráﬁco, seja de contrabando de armas, que, às vezes, não fabricam, mas são o
portão de entrada, como mostrou recentemente uma
reportagem sobre o Paraguai, na fronteira com o Brasil.
Mas isso não se dá só no Paraguai, não; lá só é mais
evidente. V. Exª tem muita razão em dizer que, se não
ﬁzermos essa mobilização, aproveitarmos o motivo,
nem interessa qual é o motivo... Diz o The New York
Times que é a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Não interessa se esse está sendo o motivo. Se for, beleza que está acontecendo esse motivo.
Agora, não podemos é fazer um movimento que acabe em 2014 ou em 2016. E o Senador Antonio Carlos
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Valadares colocou uma coisa aqui também, Senador
Gilvam, que acho vital, que é um golpe de morte nessa atividade: a questão de arrochar a lei que trata da
lavagem de dinheiro, porque uma atividade perigosa
como é o narcotráﬁco, que exige, logicamente, muita
estratégia e muita inteligência, se não der lucro, se não
tiver como pagar os fornecedores, para que lucrem,
não vai para frente. Então, nós temos de atacar sob
todos os caminhos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Todas
as frentes.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Por
isso, quero parabenizar V. Exª. Nós temos de ﬁcar
permanentemente não só aplaudindo a ação, como
também cobrando a sua continuidade. V. Exª colocou
também um outro ponto fundamental: o salário do policial. Seja o policial civil, seja o policial militar, seja o
policial federal, são muito mal pagos. Então, como se
pode pretender que uma pessoa que luta, dia e noite,
contra a bandidagem esteja vulnerável desse jeito?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Vulneráveis.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então,
acho que realmente esses pontos todos nós temos
apontado. V. Exª está apontando com muita clareza:
tem-se de aproveitar este momento, para de fato passar o Brasil a limpo nesse tocante.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Eu
imagino, Excelência, a Presidenta Dilma eleita, acompanhada do Presidente Lula, chegando a esta Casa
e lançando o grande plano em duas áreas sociais estratégicas, sendo a primeira a educação. O que pretendemos fazer para erradicar o analfabetismo e estimular a pesquisa e a busca do conhecimento, para
que possamos ter uma Nação qualiﬁcada para esse
próximo milênio?
Imagino a Presidenta Dilma chegando, para anunciar ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro o seu
plano para a segurança pública. Que coisa fantástica ela
dizer os procedimentos, dentro das reformas necessárias na lei – que é a base de tudo, para se regulamentar
–, com vistas à restauração da autoestima dos homens
que fazem segurança, não só quanto ao salário, mas
também quanto à valorização proﬁssional.
Que bom seria, Excelência, a Presidenta Dilma
anunciar que, para o Orçamento de 2012, a Nação
vai priorizar três áreas sociais estratégicas. Na área
econômica, a Ministra Dilma, sem dúvida, já com sua
equipe econômica, planeja o ajuste ﬁscal e a reforma
política. A Nação precisa entrar urgentemente nas
reformas estruturantes. Nós estamos necessitando
dessas reformas.
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Primeiro, a reforma política e a tributária, para
poder organizar este País. E nós teremos um ano de
algumas diﬁculdades, mas com planos e metas. Com
planos e metas, a Nação se adapta. E temos muito
que ajustar.
A Presidenta Dilma, para lançar um plano na
área social e na área econômica, já dispõe de dados,
de informações. Será que não podemos levantar este
País, para intensiﬁcar essa discussão?
Senador Mozarildo, V. Exª e eu estivemos juntos
na Câmara Federal, com Geovani Borges. Se cada
brasileiro tivesse a oportunidade de frequentar uma
universidade aberta, para ver tantos temas simultâneos
nas Comissões da Câmara dos Deputados e também
do Senado, seria uma coisa fantástica! E, para isso,
bastam o desejo e o planejamento.
Os homens se contentam com duas coisas importantes: primeiro, a subsistência mínima; segundo,
a segurança do amor de ser reconhecido pelos que o
cercam. O resto é ele ter um ponto a alcançar.
E a Presidenta Dilma chama, para anunciar o
Brasil não dos próximos anos, mas das próximas décadas, como Juscelino anunciou, Excelência, seu plano de cinquenta anos em cinco. E acredito na nossa
Nação, por isso me delicio, ao ver os nobre Colegas
assomando à tribuna desta Casa.
Há uns que falam com entusiasmo verdadeiro,
com o desejo de fazer do seu mandato e da sua obrigação como parlamentar as defesas necessárias que
esse povo tanto reclama; há outros que mecanicamente fazem também o seu dever de casa. Mas há uma
coisa que ninguém segura, como diz o velho ditado,
Senador Mozarildo, Senador Mão Santa: fogo de mata
adentro, água de ladeira abaixo, e o entusiasmo que,
quando incendeia as almas, traz o ideal e ninguém segura. Entusiasmar a chama da loucura, da mudança
e acreditar – e aí vêm os fenômenos que ocorrem. E
este País precisa levantar-se, Senador Mão Santa, e
vamos levantar-nos juntos.
Eu acredito muito na Presidenta Dilma com o Presidente Lula, a quem levo as minhas congratulações.
Um abraço forte deste Parlamentar, que acompanhou
a sua competência política e administrativa, o show de
bola que deu. Extremamente sábio, sem precisar do
conhecimento acadêmico, o Presidente Lula foi um
exemplo e o tem sido – será, ainda, um homem muito
importante em nosso País –, fazendo uma bela campanha e implementando programas estratégicos. Nós
temos de reconhecer. A Oposição reconhece – cansada, maltratada, vilipendiada, mas com a consciência
tranquila de que fez seu dever de casa.
E o Presidente Lula nos deixa um legado. Ele
nos deixa Dilma, que, se Deus quiser, implantará um
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grande programa nesses próximos oito anos. É a hora
de fazer, é a hora de melhorar, é a hora de inovar, é a
hora de acreditar, é a hora de reformular.
Portanto, deixo registradas as minhas congratulações a todos os Senadores que têm usado esta tribuna,
fazendo com que possamos deliciar-nos não com líderes não sabatinados – esse não seria o termo –, mas
com homens tão experientes. Para se chegar a esta
Casa, Excelência, a Constituição diz que é necessário
ter 36 anos; são homens que passaram por prefeituras,
pelo governo, pelo Parlamento. Então, quando sento
ali e ﬁco a ouvir cada palavra proferida pelos Colegas,
cresço, aumento, porque sou uma mente aberta.
Gostaria de pedir ao Presidente Lula que conversasse com a Presidenta Dilma, para que montasse um plano e viesse a este Congresso, para levantar
esta Nação. Palavras, Excelência, e ideias. Palavras
e ideias, e o resto a Nação faz.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Alfredo Cotait.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Agradeço as palavras proferidas pelo Senador Gilvam Borges.
Eu gostaria de passar à apreciação do Requerimento SF, de 2 de dezembro de 2010.
Os Senadores Geraldo Mesquita Júnior, Jefferson
Praia, José Nery, Eduardo Azeredo e Alfredo Cotait
apresentaram os Requerimentos nºs 938, 943, 946,
949 e 950, de 2010, respectivamente, solicitando, nos
termos do art. 40, do Regimento Interno, autorização
para participarem da Comitiva Parlamentar Brasileira
que realizará visita oﬁcial ao Chile, no período de 5 a
7 de dezembro do corrente ano.
As matérias dependem de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do
Regimento Interno, encontram-se sobre a Mesa pareceres favoráveis oferecidos às matérias pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que serão
publicados na forma regimental.
São os seguintes os pareceres:
PARECER Nº 1.619, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
n° 938, de 2010, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que requer, nos termos do art.
40 do Regimento Interno, licença dos tra-
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balhos da Casa para participar da Comitiva
Parlamentar Brasileira, como membro da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, em visita oﬁcial ao Chile,
no período de 5 a 7 de dezembro de 2010,
atendendo a convite da Comissão de Relações Exteriores do Senado chileno.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento
nº 938, de 2010, do Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado, licença dos trabalhos da Casa para participar
da Comitiva Parlamentar Brasileira, como membro da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional –
CRE, em visita oﬁcial ao Chile, no período de 5 a 7 de
dezembro de 2010, atendendo a convite da Comissão
de Relações Exteriores do Senado chileno.
O Requerimento se faz acompanhar do Ofício
RE/40/2010, subscrito pelo Senhor HERNÁN LARRAÍN
FERNÁNDEZ, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado chileno, esclarecendo que a visita
tem como propósito principal impulsionar os vínculos
de amizade e cooperação entre o Brasil e o Chile.
Cumpre esclarecer que a data da visita foi acordada entre as partes para o período de 5 a 7 de dezembro
de 2010 e o deslocamento da delegação brasileira se
dará sem ônus para o Senado Federal, em Aeronave
da Forca Aérea Brasileira.
II – Analise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no Pais ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no mesmo período da licença
solicitada – 5 a 7 de dezembro do corrente. Sua Excelência, o Senador Geraldo Mesquita Júnior, solicita,
portanto, as necessárias providencias para o desempenho da missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento
em tela.
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PARECER Nº 1.620, DE 2010 – CRE
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
nº 943, de 2010, do Senador Jeferson Praia,
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para se ausentar das
Sessões Deliberativas do Senado Federal
no período de 5 a 7 de dezembro de 2010,
para participar de visita oﬁcial ao Chile, a
convite da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal
e da Comissão de Relações Exteriores do
Senado do Chile.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento nº 943, de 2010, do Senador Jefferson Praia,
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado, licença para se ausentar das Sessões Deliberativas do Senado Federal no período de 5 a 7 de
dezembro de 2010, para participar de visita oﬁcial ao
Chile, a convite da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado Federal e da Comissão
de Relações Exteriores do Senado do Chile.
O Requerimento se faz acompanhar do Ofício
RE/4012010, subscrito pelo Senhor HERNÁN LARRAÍN
FERNÁNDEZ, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado chileno, esclarecendo que a visita
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tem como propósito principal impulsionar os vínculos
de amizade e cooperação entre o Brasil e o Chile.
Cumpre esclarecer que a data da visita foi acordada entre as panes para o período de 5 a 7 de dezembro
de 2010 e o deslocamento da delegação brasileira se
dará sem ônus para o Senado Federal, em Aeronave
da Forca Aérea Brasileira.
II – Analise
0 art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no Pais ou no exterior, dever6
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver Ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver major pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estande ausente do Pais no mesmo período da licença
solicitada – 5 a 7 de dezembro do corrente. Sua Excelência, o Senador Jefferson Praia, solicita, portanto, as necessárias providencias para o desempenho
da missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto e pela aprovação do Requerimento
em tela.
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PARECER Nº 1.621, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
n° 946, de 2010, do Senador José Nery, que
requer, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença dos trabalhos da Casa para
participar de visita oﬁcial ao Congresso do
Chile, a convite do Senado chileno, no período de 5 a 7 de dezembro de 2010.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento n° 946, de 2010, do Senador José Nery, que
requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado, licença dos trabalhos da Casa para participar de visita oﬁcial ao Congresso do Chile, a convite
do Senado chileno, no período de 5 a 7 de dezembro
de 2010.
O Requerimento se faz acompanhar do Ofício
RE/40/2010, subscrito pelo Senhor Hernán Larraín
Fernandez, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado chileno, esclarecendo que a visita
tem como propósito principal impulsionar os vínculos
de amizade e cooperação entre o Brasil e o Chile.
Cumpre esclarecer que a data da visita foi acordada entre as partes para o período de 5 a 7 de dezem-
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bro de 2010 e o deslocamento de Sua Excelência, o
Senador José Nery, se dará com ônus para o Senado
Federal em relação ao trecho Brasil-Chile e em Aeronave da Força Aérea Brasileira no trecho Chile-Brasil.
II – Análise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4°, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver major pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no mesmo período da licença solicitada – 5 a 7 de dezembro do corrente. Sua
Excelência, o Senador Jose Nery, solicita, portanto,
as necessárias providências para o desempenho da
missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto e pela aprovação do Requerimento
em tela.
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PARECER Nº 1.622, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
n° 949, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que requer, nos termos dos arts. 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal,
licença para ausentar-se do Brasil nos dias
6 e 7 de dezembro de 2010 para participar
de visita oﬁcial ao Chile, atendendo convite da Comissão de Relações Exteriores do
Senado Chileno.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento n° 949, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo,
que requer, nos termos dos arts. 39 e 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
do Brasil nos dias 6 e 7 de dezembro de 2010 para
participar de visita oﬁcial ao Chile, atendendo convite
da Comissão de Relações Exteriores do Senado Chileno e integrar a comitiva parlamentar brasileira em
visita oﬁcial ao Chile, onde também será realizado um
encontro com a Comissão de Relações Exteriores do
Senado daquele País, a convite do seu Presidente,
Senador Hernán Larraín.
O Requerimento se faz acompanhar do Ofício
RE/4012010, subscrito pelo Senhor Hernán Larraín
Fernández, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado chileno, esclarecendo que a visita
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tem como propósito principal impulsionar os vínculos
de amizade e cooperação entre o Brasil e o Chile.
Cumpre esclarecer que a licença solicitada por
Sua Excelência, o Senador Eduardo Azeredo, contempla os dias 6 e 7 de dezembro, mas que ele se
ausentará do País a partir do dia 5, em razão de deslocamento. Tal deslocamento da comitiva se dará sem
ônus para o Senado Federal, em Aeronave da Força
Aérea Brasileira.
II – Análise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4°, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no período do dia 5 ate o dia
7 de dezembro de 2010. Sua Excelência, o Senador
Eduardo Azeredo, solicita, portanto, as necessárias
providências para o desempenho da missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto pela aprovação do Requerimento
em tela.
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PARECER Nº 1.623, de 2010
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
n° 950, de 2010, do Senador Alfredo Cotait, que requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno, licença para ausentarse dos trabalhos da Casa nos dias 6 e 7 de
dezembro de 2010, para ﬁns de atender o
convite da Comissão de Relações Exteriores
do Senado e integrar comitiva parlamentar
brasileira em visita oﬁcial ao Chile.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento n° 950, de 2010, do Senador Alfredo Cotait,
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado, licença para se ausentar dos trabalhos da
Casa nos dias 6 e 7 de dezembro de 2010, para ﬁns de
atender o convite da Comissão de Relações Exteriores
do Senado e integrar a comitiva parlamentar brasileira
em visita oﬁcial ao Chile, onde também será realizado
um encontro com a Comissão de Relações Exteriores
do Senado daquele País, a convite do seu Presidente,
Senador Hernán Larraín.
O Requerimento se faz acompanhar do Ofício
RE/4012010, subscrito pelo Senhor Hernán Larraín
Fernández, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado chileno, esclarecendo que a visita
tem como propósito principal impulsionar os vínculos
de amizade e cooperação entre o Brasil e o Chile.
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Cumpre esclarecer que a licença solicitada por
Sua Excelência, o Senador Alfredo Cotait, contempla
os dias 6 e 7 de dezembro do corrente, considerando, entretanto, que a visita da delegação brasileira foi
acordada entre as partes para o período de 5 a 7 de
dezembro de 2010 e o deslocamento da comitiva se
dará sem ônus para o Senado Federal, em Aeronave
da Força Aérea Brasileira.
II – Análise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, devera
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4°, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver major pertinência.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no período da manha do dia
5 até a noite do dia 7 de dezembro de 2010. Sua Excelência, o Senador Alfredo Cotait, solicita, portanto,
as necessárias providências para o desempenho da
missão.
III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto e pela aprovação do Requerimento
em tela.
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O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Não havendo objeção do Plenário, os cinco requerimentos serão votados em conjunto.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Secretaria de Ata individualizará as votações.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO N° 938, DE 2010
Requer, nos termos do art. 55, III, da Constituição
Federal, e do art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, licença dos trabalhos da Casa para participar
de Comitiva Parlamentar Brasileira como membro da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
– CRE, em Visita Oﬁcial ao Chile, no período de 5 a 7
de dezembro de 2010.
REQUERIMENTO N° 943, DE 2010
Requer, com fulcro no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para se ausentar dos
trabalhos da Casa no período de 5 a 7 de dezembro de
2010, quando estará viajando para o Chile, a convite da
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal
e da Comissão de Relações Exteriores do Senado do
Chile, para participar de reuniões com autoridades do
Executivo e Legislativo chilenos.
REQUERIMENTO N° 946, DE 2010
Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa
para visita oﬁcial ao Congresso do Chile, a Convite
do Senado Chileno no período de 5 a 7 de dezembro
de 2010.
REQUERIMENTO N° 949, DE 2010
Requer, nos termos dos arts. 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentarse do Brasil nos dias 05 a 07 de dezembro de 2010
para participar de visita oﬁcial ao Chile, atendendo
convite da Comissão de Relações Exteriores do Senado Chileno.
REQUERIMENTO N° 950, DE 2010
Requer, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa nos dias 6 e 7 de dezembro de
2010, para ﬁns de atender o convite da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal e integrar a
comitiva parlamentar em visita oﬁcial ao Chile.
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O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Gostaria agora de dar a palavra ao nobre Senador
Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Alfredo Cotait, que preside esta sessão de 2 de dezembro, quinta-feira, parlamentares presentes, brasileiros
e brasileiras aqui no plenário e que nos acompanham
pelo Sistema de Comunicação do Senado da República, Senador Mozarildo, nunca antes se mentiu tanto neste País. E sou da geração, Alfredo Cotait, que
Olavo Bilac dizia: “Criança, não verás nenhum País
como este!” Mas nunca antes se mentiu tanto, embora
a mentira, como diz a sabedoria popular, tenha pernas curtas e, como é dito nos Provérbios do Livro de
Deus, é mais fácil tapar o sol com a peneira do que
esconder a verdade.
Este é o País Brasil. Nunca antes se mentiu tanto!
Aliás, nós ouvimos e aprendemos isso quando
o mundo entrou em guerra. Hitler era orientado pelo
seu ministro, o comunicador Goebbels, a conquistar o
mundo, a ser popular. Goebbels disse: “Uma mentira
repetida mil vezes torna-se verdade”. Isso foi o que se
fez aqui, todo mundo: mentira, mentira, mentira.
A violência é velha. Dizem até que já com os
dois irmãos, Caim e Abel, começou a violência. E
num desses plenários, lá na Roma antiga, um grande
senador chegou a dizer: “Pares cum paribus facilime
congregantur” – Cícero. Está vendo, Mozarildo? Pancada atrai pancada, violência atrai violência. Mas, isso
está aí no Brasil.
Ô Alfredo Cotait, nunca antes houve tanta violência neste País. E esta é a grande herança maldita
que o Luiz Inácio deixa para a mulher, nossa Presidente, Dilma Rousseff. Neste País nunca houve tanta
violência. A culpa disso é que nunca antes se mentiu
tanto. A violência está aí; não era assim. Rio de Janeiro: ninguém mais gosta dele do que eu e o conhece
como eu.
Alfredo Cotait, você é lá de São Paulo – grandioso.
Eu sou menino da Praça Mauá, do Rio de Janeiro. Do
Piauí, acabei estudando lá. A Praça Mauá é o centro, o
centro da vida dos anos 50, 60, 70, o porto, o hospital
em que eu me formei, em que eu trabalhava, onde me
especializei, a cinco quadras. Sacadura Cabral, nº 178,
Hotel Barão de Tefé, Hospital do Servidor do Estado.
Naquele tempo, a medicina do Rio era bem superior à
medicina de São Paulo. Anos 60, anos 70, não havia
violência, não. Eu sou garoto da Praça Mauá, do Rio
de Janeiro. O centro da vida, dos prazer; onde os marinheiros encontravam as belas mulheres.
Alfredo Cotait, no começo dos anos 60, 70, eu
ﬁz residência ali. Eu saia a pé do Hospital do Servidor
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do Estado e andava cinco ou seis quadras, a qualquer
hora, para pegar um ônibus da linha Praça Mauá/Jardins de Alá. Jardins de Alá, entre Ipanema e Leblon.
Eu tinha uma tia viúva que tinha um apartamento no
Leblon, Cupertino Durão, ao lado do Cine Leblon. E
chegava de madrugada, de noite. Para pegar um só
ônibus, eu pegava o Jardim – médico residente, nos
ﬁns dos anos 60, começo dos anos 70 – até Jardins de
Alá. Eu andava cerca de oito quadras desse Jardins de
Alá, de madrugada, de noite, à tarde. Não tinha isso,
não! Isso é coisa de Luiz Inácio, essa violência.
Todo ano eu voltava para me reciclar. Passava
um mês, já casado. O Rio de Janeiro tinha malandro.
Que bicho bacana! Ficava cantando, sambando. Não
tinha violência. Isso foi outro dia, nos anos 70. Eu ia e
todo ano voltava.
Olha, quando a gente arrumava namorada, ia lá
para a rua do Ouvidor tomar chocolate até noite adentro.
E agora o Rio de Janeiro? Não era assim, não.
Getúlio Vargas, tanto no período de exceção
como quando ele foi Presidente, ele saía do Catete – para quem conhece o Rio – a pé. Presidente da
República – isso foi em 1954, não foi noutro século,
noutro mundo, não. E a mania dele era o cinema. Então, como ele gostava de ﬁlmes, ele saía sozinho do
Catete e ia andando até a Cinelândia para assistir aos
ﬁlmes no cinema.
E, recente, vi Petrônio Portella – morreu há 30
anos, fez-se uma sessão em memória aqui – do Piauí,
Presidente. Há 30 anos. Isso foi coisa de agora, essa
é a herança maldita que a nossa Presidente ganhou.
Há 30 anos, Petrônio Portella era Ministro da Justiça.
Fui buscá-lo na minha cidade. Carro do amigo, quando
vi, ele gritou: “Mão Santa, Mão Santa, para, para! Dispensa eles, (aquelas patrulhas de moto, de proteção)
não quero isso no meu Piauí”. Autoridade, Ministro e
andava só. E o pior, andei com ele nas calçadas de
Copacabana, o Ministro, sozinho, e a gente andando.
Isso, há 30 anos – lembrou-se aqui, agorinha, os 30
anos de morte de Petrônio Portella. Trinta anos não é
muita coisa, não – o incêndio foi agora.
Agora, a mentira, o ridículo, essa fantasia que todos estão fazendo aí, que ganhamos a guerra... O Rio,
Alfredo Cotait... Olha lá! Alfredo Cotait, eu sou Oﬁcial da
Reserva, sei como funcionam as coisas. Eu ﬁz o CPOR.
Eu tenho noção exata do que é hierarquia, do que é
disciplina, do que são Forças Armadas e do que são
Forças Auxiliares. Isso que estão fazendo aí é mentir
para o povo do Brasil. Olhai o tamanho do Brasil!
Então, esta violência nunca antes na história do
mundo e do Brasil, fruto de Luiz Inácio, desse Governo...
Nunca foi assim, não. Eu sou garoto da Praça Mauá.
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Alfredo Cotait, Morro do Alemão! Aquilo é o terraço da Aeronáutica do Brasil, de Santos Dumont, de
Brigadeiro Eduardo Gomes, das forças da Aeronáutica.
O Galeão era o aeroporto da Aeronáutica. Depois o
outro ﬁcou pequeno, o Santos Dumont, e foi-se incorporando uma aviação nacional e internacional, Cotait!
Ali é o terraço do Morro do Alemão. É o terraço! A história da nossa Aeronáutica, o nosso Santos Dumont,
o nosso Brigadeiro Eduardo Gomes olhando para o
Morro. É o terraço da Embraer, de todos os aviões. É
o terraço! O Morro... Não podia...
A Marinha, bem ali próxima do Santos Dumont,
é o terraço, olhando para o Morro. E o Exército está aí,
inclusive eu que sou Oﬁcial da Reserva do Exército.
Olha! E eu digo isso, alertando, dando minha
contribuição à Dilma. Talvez ela não tenha sido nem
bandeirante, mas eu fui Oﬁcial da Reserva. Ridículo!
Se todas as forças do grandioso Brasil, todas, todas
porque teve o antes – atentai bem! – não planejassem,
não tomassem um morro, o terraço da Aeronáutica, o
terraço da Marinha... Todas as forças militares do País
planejadas – eu sei como faz isso, eu sou Oﬁcial da
Reserva, ﬁz o CPOR. Mas no terraço – aquilo é um
terraço. O Morro do Alemão é da Aeronáutica, de toda
a história. O Galeão era o aeroporto deles. Depois, eles
ampliaram, e o outro... – vendo o que todos nós sabíamos: que ali era um ponto nevrálgico. E deixou-se, e
deixou-se, e deixou-se. Incrível! Se todo este Paisão,
toda a Aeronáutica... Porque ali é o terraço da Aeronáutica. Eu sou garoto da Praça Mauá.
Então, se a Marinha não tomasse um morro,
que País é este? Mobilizada, e deixou-se isso e que
se festejasse isso!
Aí, vejam a mídia. Quem paga a mídia são os
banqueiros, e os banqueiros, nunca antes, estiveram
tão bem. Oh, Alfredo Cotait, nunca antes, no mundo,
os banqueiros estiveram tão bem. Faliu lá um banco na
Inglaterra, o Primeiro Ministro caiu. O Barack Obama
está perturbado. Eu vi na Espanha falir o Santander.
Aqui, é lucro. Os bancos se ajeitam, e os bancos pagam a mídia, e a mídia os torna heróis.
O Brasil todo, as Forças Armadas, aquilo... O
morro é o terraço da Aeronáutica; é o terraço da Marinha brasileira. Um morro, e resolveu o problema do
Brasil: da Ilha do Marajó, que eu vejo o Senador Mario Couto dizer, do Pará; do meu Piauí, a violência;
do Pernambuco, do Brasil todo! Os heróis. Um morro!
Tomamos um morro! A Aeronáutica... E estava bem
planejado – eu sou da Reserva. Eles planejaram isso,
não houve falha e, se não fosse isso, a extensão, a
história militar, a história dos que arriaram a bandeira... Quantos Presidentes militares nós tivemos? Um
morro. Tomaram um morro.
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Alfredo Cotait, nós somos do Rio de Janeiro.
Quantos morros tem aquele Rio de Janeiro? Um, o
terraço da Aeronáutica; ali era um terraço. Não se sabe
como chegou a tanto, porque era um terraço. A gente
chega no Galeão, e ali é o Complexo do Alemão, da
Marinha – a Marinha do lado.
Atentai bem, o General diz que foi planejado e foi
um ataque exitoso. Vibramos, mas também, se a gente
não tomasse um morro, todo o País mobilizado, além
das Forças Auxiliares: Polícia Federal etc. O Estado!
Um morro? Quantos morros tem o Rio de Janeiro? E
o meu Nordeste? E a violência?
Lá na minha cidade, que eu nem conheço mais,
pois quando chego lá está tudo de muro alto. Os ricos
botam uns ﬁos elétricos, e os pobres e meio pobres,
cacos de vidro. Tudo com medo!
Então, essa é mais uma mentira! Nunca! Essa
violência é coisa de agora. Eu sou garoto da Praça
Mauá, do Rio de Janeiro, durante toda a minha vida,
e não havia essas coisas.
Comemorar como? Agora, eu sou médico. O Alfredo Cotait é um homem de visão empresarial: em pouco
tempo tem mostrado a sua sabedoria. Hoje mesmo vou
citar. Mas, atentai bem, o médico vai buscar a etiologia,
a causa. Nunca impressiona o médico a febre, a convulsão, mas a causa. Como é que este País pode ter
segurança? E o Luiz Inácio mesmo disse que nunca
estudou, que não gosta, que ler uma página de livro
dá uma canseira, que é melhor uma hora de esteira.
Foi ele quem disse, estou apenas repetindo. Acho uma
besteira o que ele disse, mas, que disse, disse.
O Norberto Bobbio já nos ensinou. O Norberto
Bobbio é aceito no mundo. Eu não lia Norberto Bobbio,
mas este País teve um estadista, o Fernando Henrique Cardoso que, de tanto falar em Norberto Bobbio,
me fez lê-lo. E é mesmo, a gente aprende, tem de ser
humilde. A primeira pessoa que ouvi falar dele foi Fernando Henrique e pensei: quem é esse? E comecei a
ler. Norberto Bobbio é o maior teórico da democracia,
aceito no mundo! Todo mundo aceita.
O Fernando Henrique o citava e eu já o estou citando. Norberto Bobbio por quê? Porque ele era professor de Direito lá na Itália – a Itália do Renascimento, a
Itália do Parlamento, onde Cícero dizia: “Pares cum paribus facillime congregantur“, violência só atrai violência.
O Cícero, quando falava, o orador, o Senador romano,
dizia: “O Senado e o povo de Roma”. Eu posso dizer:
O Senado e o povo do Brasil, porque eu represento a
dignidade, a vergonha e a decência deste País.
Atentai bem! Aí, é aceito. Os italianos, sabidos –
do Renascimento, do Senado –, têm uma boa coisa:
eles têm cinco Senadores que não são eleitos não; é
por mérito, são escolhidos, permanecem. Grande con-
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tribuição. Norberto Bobbio morreu há um ano e pouco,
e ele disse nos seus livros: o mínimo que um governo
tem que oferecer ao seu povo é segurança à vida, à
liberdade e à propriedade.
Eu faço esta pergunta: foi oferecida segurança à
vida no nosso País, à liberdade e às propriedades? É
o mínimo, é o mínimo.
Então, nós estamos aí comemorando. Tomaram
um morro, um! Todas as forças militares: a Aeronáutica
– morro é o terraço da Aeronáutica, à frente o Brigadeiro Eduardo Gomes, sua história, seus discípulos –
ao lado da Marinha e do Exército. E o General, sábio,
disse que não podem ﬁcar, porque se torna promíscua
ali... O Exército não é para isso. Planejaram, ﬁzeram,
tomaram.
Mas eu quero lhe dizer que me envergonha quando nós aqui, neste Congresso, enganamos o povo
que representamos. Por este Congresso passou – eu
presidi cinco sessões de noite, no lugar do Presidente Sarney, para a aprovarmos – uma medida, que era
do Renan, que é Líder do Governo, inteligente e com
sensibilidade. Eu peguei, aproveitei uma noite e ﬁz
cinco sessões. Melhoraria o salário para a Polícia Militar, por volta de R$3.500. Essa era a lei do Renan. Foi
aprovada aqui. Mandamos para lá, e lá tem uma PEC
nº 300. Aí, o engano; aí, a mentira. Nunca se mentiu
tanto. E os soldadinhos: “Não, nós vamos... A (PEC)
300 signiﬁca igualar todo o Brasil aos policiais daqui
do Distrito Federal, aqui de Brasília”. E eu dizia para
os militares: “Olhem, peguem logo essa do Renan, e
exijam...”, porque R$3.500 lá para o meu mundo, o
Nordeste e o Norte, já seria um avanço, porque eles
ganham R$1.000, R$1.100.
Agora, esta é a verdade: dizer que aquela farra,
aquela fanfarrice, aquele drama acabou com a violência
no País, onde um soldado ganha R$1.000 ou R$1.100,
é mentira. Nunca se mentiu tanto neste País!
O Mário Couto ontem disse: em Belém, R$1.100.
Nem a do Renan, nem a PEC. Enrolaram. Então, eu
advirto aqui o Vice-Presidente da República, Michel
Temer. Este País tem “antes”. Esse “nunca antes...” é
ignorância demais. Aliás, todos os Vices-Presidentes foram grandiosos. Acredito que o Michel Temer o será.
Começou logo quando começou a República,
com Deodoro: o Floriano era mais forte que ele, o
Marechal de Ferro. E por aí foi: Aureliano Chaves, de
João Figueiredo. Que Vice-Presidente! Marco Maciel,
que beleza, Senador! Agora, o nosso heroico José
Alencar, que homem! Então, que o Michel Temer dê
essa contribuição e esse presente de Natal à herdeira dessa herança maldita que Luiz Inácio deixa para
Dilma: a violência.
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E ﬁca enganando aí, e os soldadinhos... Vocês
acham que eles vão dar segurança por R$1.100? Isso
é o que eles ganham, minha gente! Está todo mundo
enganando todo mundo, todo mundo mentindo para
todo mundo.
Então, Michel Temer seria grandioso se ele começasse a botar para votar o que ele prometeu a todos
aqui: essa PEC do Renan, a PEC nº 300... A do Renan
seria como foi, na época da escravatura, a Lei do Ventre
Livre. Era um avanço. Mas do jeito que está, R$1.100?
Não dá, minha gente, não vai haver segurança!
A verdade não está no Luiz Inácio. Quer que eu
diga uma verdade, Alfredo Cotait? Eu fui ali ver um ﬁlme
e o camelô gritou logo: “você não quer cinco por R$2?”.
Eu: “quero não. “Você não quer dez por R$3?” Oferecendo assim e ninguém quer. Todo mundo está atrás
e tem que ir e eu oriento: vão assistir o ﬁlme Tropa de
Elite 2. O ﬁlme Tropa de Elite 2. As ﬁlas... Eu fui e vi.
Você assistiu, Alfredo Cotait, ao ﬁlme Tropa de
Elite 2? Aquilo é a verdade. Daí o povo estar procurando nas ﬁlas, mas ninguém compra o ﬁlme do Luiz
Inácio. É mentira, e você busca a verdade. Essa é a
verdade.
Olha como o soldado vai... Quer que eu lhe diga
outra vergonha deste País? Eu vim falar da educação,
mas a violência é maior. Estão mentindo sobre a violência. Educação: nunca antes tiveram tanta vergonha
nesta democracia. E não é um só, não. Aqui, a democracia é o tripé: o povo dividiu, acabou com o absolutismo,
há os três poderes. Não tem mais L’État c’est moi. Luiz
Inácio não foi quem... Há os três poderes.
E o Judiciário? Eu perguntaria, Alfredo Cotait,
se seria justo um da área da Justiça ganhar R$50 ou
R$60 mil reais, ou Deus sabe quanto, e o soldadinho
R$1 mil ou R$1,100 mil? Seria justo? Deus fez os da
Justiça com 50 ou 60 estômagos e o soldadinho e a
mulher do soldado com um? É justo? Deus não quis
isso. Essa é a diferença.
E as minhas professoras, lindas professoras...
Sou casado com uma; todo dia eu durmo com uma,
a Adalgisa. Olha, é a maior vergonha deste País! Eu
vi isso neste Congresso. Sempre se dedicaram aqui:
Pedro Calmon, que tem um livro; João Calmon; o
nosso Darcy Ribeiro; e, agora, o Cristovam Buarque.
O Cristovam Buarque chegou a dizer que ia mudar a
Bandeira de “Ordem e Progresso” e botar “Educação
é Progresso”. Ele fez uma lei que passou aqui – todo
mundo votou – para que o piso do salário de uma professora fosse R$960.
Olha, vai, vai... Dá um trabalho! Fazer uma lei
é – eu sou médico e ﬁz muitos partos – muito mais
complicado do que nascer uma criança. Você tem o
fórceps, tem a cesárea e vai ligeiro. Para a lei, tem co-
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missão, economia, Constituição e Justiça, não sei o
quê, plenário...
Novecentos e sessenta reais! Eu vi, exultante, o
Cristovam. Nós ajudamos.
A vergonha! Ó Poder Judiciário, crie vergonha! É...
A democracia é para um frear o outro, um olhar o outro.
Apareceu uma liminar – na certa, recebeu dinheiro de
prefeito –, e o fato é que tem professoras do Brasil ganhando menos que isso, ganhando R$400, R$500.
Então, aquilo que foi lei o Presidente sancionou.
Estou sendo verdadeiro. O Luiz Inácio sancionou, e
a Justiça... Liminar é a indústria que mais progrediu
neste País, todo mundo sabe. Apareceu uma liminar
dizendo que isso não pode, as professorinhas, quem
quiser pagá-las R$500, R$600, está valendo no Brasil.
E a lei foi feita aqui.
Eu não acredito em País sem educação. Eu não
acredito, Alfredo Cotait. Deus me preparou, eu era
prefeitinho de Parnaíba e fui convidado para ir à Alemanha. Tinha uma fábrica lá em Parnaíba, no Piauí, a
Merck Darmstadt, a Merck. E aí eu fui, foi ótimo. Eles
tinham uma fábrica, convidaram-me, eu era prefeito.
Não sei e não sabia alemão, é complicado. Botaram lá
um professor Basedow, que era diretor, para ser meu
intérprete e orientador. Então, eu fui. Interessante que
a Merck tinha uma fábrica no Piauí. Tirava do jaborandi a pilocarpina, que dilata a pupila. E eu estava lá na
Merck, de Darmstadt, na Alemanha. E o professor Basedow e tudo... Olha, rapaz, foi muito bom. Mordomia,
empresa multinacional, maior laboratório. Aí eu andava
– e ele era diretor químico da Merck, tinha conhecido
a América Latina, falava um pouco de espanhol – e eu
notava que, em todo lugar que ele chegava, ele dizia:
“professor Basedow”. Eu ali, prefeitinho lá do Piauí –
está ouvindo Alfredo Cotait?. O trânsito estava ruim e
ele: “professor Basedow”. Rapaz, vinha um guarda de
trânsito e... Queria um lugar naquele restaurante em
Frankfurt, que a gente ﬁca rodando, pensa que está
bêbado, mas é ele que roda: “professor Basedow”, a
melhor mesa. Teatro: “professor Basedow”, o melhor
lugar.
Aí eu peguei e disse: Dr. Basedow – ele era químico, industrial, Diretor da Merck e estava recepcionando um prefeito –, mas o senhor não é químico, industrial, Diretor da Merck, poderosa, cheia de dinheiro,
que está pagando tudo? “É, sou.” Mas em todo lugar é
professor Basedow, professor Basedow – está ouvindo
Alfredo Cotait? – e as coisas são facilitadas. Portanto, professor Basedow, que diabo é isso? Ele disse:
“É, eu sou um professor. Mas também sou Diretor da
Química, uma empresa muito forte, muito...” A Merck
Darmstadt, a Merck de medicamentos, tem livro de
Medicina, o Manual Merck. Ele disse: “Acontece que
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eu sou diretor, mas, antes disso, eu fui professor da
Universidade de Heidelberg. Você conhece?”. Eu falei:
“Não conheço”. Ele respondeu: “É a universidade mais
antiga. Você quer ir lá?”. Eu disse: “Quero”. Ele me
convidou: “Então, vamos amanhã. Eu ﬁz concurso na
área de química, fui o primeiro professor por dez anos,
depois veio a Merck. Fiz concurso, entrei e hoje sou
diretor. Mas, na Alemanha, o título de maior respeito,
o título mais honroso é o de professor. Então, para eu
conservar o título – sou diretor da Merck, empresário
de uma multinacional, rico –, eu me obrigo a, uma vez
por semana, dar uma aula de química para poder ser
chamado de professor”.
Aí eu fui a Heidelberg e ﬁquei impressionado. A
Alemanha é toda nova porque, depois de ser bombardeada duas vezes, soergueu, tem prédios novos e tal.
Mas Heidelberg é cidade antiga, colonial, com aqueles telhados, castelo... Aí ele disse assim: “Esta foi a
primeira universidade da Alemanha. O mundo duas
vezes guerreou a Alemanha, mas respeitaram a universidade e não soltaram uma bomba. Aqui estudou
Albert Einstein”.
Por isso, eles são grandes. Aqui, nós soltamos
uma bomba, acabamos com as professorinhas, não
garantimos o piso salarial delas de R$960,00. Isso é
uma vergonha!
Então, eu venho aqui – sou otimista – por dois
motivos. E estou orgulhoso, pois, como Senador, convidaram a mim. Prêmio Leonel Brizola 2010 de Educação: “Conferimos a Mão Santa...” Coloca bem grande
aí como se fosse para o Líder do Partido dos Trabalhadores, bem grande. Leonel Brizola já é a sua grandeza.
Foi ele que pensou essas escolas de tempo integral,
com alimentação e esporte. E aí está:
Mão Santa – Senador
O Prêmio Leonel Brizola de Educação
– 2010, reconhecendo seu trabalho em prol
da educação e incentivando o futuro com um
aprendizado de qualidade, uma homenagem
especial da Organização Mundial de Estados,
Municípios e Províncias.
Assina o Presidente da Omemp, Ramon Marcos,
Organização Mundial de Estados, Municípios e Províncias. Apoio: Américas, Acquasome, Muito mais você.
E o seguinte o convite, em que eles relatam os
50 melhores:
Prêmio Leonel Brizola, Francisco de Assis de Moraes Souza – Mão Santa,
Prezado Senador,
A Organização Mundial de Estados, Municípios e Províncias tem a grata satisfação de
convidá-lo para receber homenagem especial por
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ter defendido a educação durante seu mandato, inclusive citando em seus discursos grandes
mestre da literatura mundial. Com o Prêmio Leonel Brizola de Educação, pelo seu trabalho em
defesa da educação no Brasil e seus princípios.
Os municípios conforme os resultados no IDEB
2009 (Índice de Desenvolvimento de Educação
Básica). Será entregue às 50 instituições (...).
[V. Exª é convidado.] Leonel Brizola – o
patrono do Prêmio – era reconhecido como um
homem corajoso, idealista e batalhador pelo cumprimento de seus ideais em prol da educação dos
menos favorecidos, razão porque foi escolhido –
meritoriamente – a emprestar o seu nome.
Apenas como referência, uma das mais
signiﬁcativas realizações de Brizola para educação foi a criação dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) – [O Fernando Collor
criou o Caic – é uma seqüência] – instituições
que propiciavam às crianças e aos jovens atividades sócio-educacionais em horário integral,
com ensino de boa qualidade, incluindo ainda
alimentação, assistência médico-odontológica,
lazer, atividades culturais e higiene básica.
O Jornal Américas – circulação nacional
(100 mil exemplares) – publicará um caderno
especial [sobre essa festividade]..
O evento foi realizado ontem.
Então, eu agradeço. Realmente, fazemos isso
com crença. Eu tenho minhas crenças. Eu acredito
em Deus; acredito no amor, que consolida a maior das
instituições, a família; acredito na educação, que nos
leva à sabedoria, como diz o Livro de Deus, vale mais
do que ouro e prata; e acredito no trabalho. Essas são
as minhas crenças.
Quanto ao trabalho, o próprio Deus disse: “Comerás
o pão com o suor do teu rosto”. O Apóstolo Paulo, sendo o mais forte, disse: ”Quem não trabalha não merece
ganhar”. E Rui Barbosa, nosso patrono, sobre o trabalho
aﬁrmou: “A primazia tem que ser dada ao trabalho e ao
trabalhador. Ele vem antes e faz a riqueza”.
Falamos sobre a violência, sobre a educação. Eu
queria falar sobre a realidade da educação. Culmina
com isto aqui. Atentai bem! Esta é a verdadeira. Nobel! Olha a manchete do jornal O Estado de S.Paulo.
Essa é a verdade, Luis Inácio. A verdade verdadeira,
o resto é mentira.
Nobel: Argentina 5 x 0 Brasil.
O Nobel foi um grande empresário rico, que deixou
a sua fortuna para que se premiassem aqueles que desenvolviam a educação, a cultura e a ciência no mundo.
Então, é 5 x 0. Nós perdemos, nós não temos um.
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Com essas professoras ganhando menos de
R$900,00, garantidas por liminares que enxovalham a
democracia, isso é uma vergonha. E mais, tem que se ver,
o Santo Agostinho disse: “Olha o lado bom das coisas”. O
lado bom das coisas é que quis Deus que Alfredo Cotait
estivesse na Presidência. Ele é elogiado neste artigo que
chama a atenção do Brasil: 5 x 0. E nós sabíamos disso.
Bem ali, no Chile, temos Gabriela Mistral, Prêmio Nobel,
Pablo Neruda; na Colômbia, Gabriel Garcia Marquez,
com o livro Memoria de Mis Putas Tristes, Cem Anos de
Solidão, Viver para Contar, literatura, ciência; no Peru, o
que perdeu para o Fujimori...
E, assim, o Alfredo Cotait, com sensibilidade, visão e buscando a verdade, instituiu dois prêmios para
o Brasil começar a disputar com verdade a educação,
a cultura, a ciência e a tecnologia. Então, queremos
render homenagem ao nosso Senador que preside
esta sessão agora.
E o Prêmio Cesar Lattes... Quando eu estudava,
admirava, pelo menos, o físico, o cientista. O Prêmio
Cesar Lattes. E era o maior físico. Ele e Linus Pauling.
Ele tinha competitividade. E o nosso Santos Dumont
para estimular isso.
Então, eu sei que a verdade é dura, mas V. Exª,
Alfredo Cotait, despertou o Brasil para uma verdadeira
busca da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia. Meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Queria cumprimentá-lo por ter recebido o título
Leonel Brizola de Educação, muito merecido.
Obrigado por suas palavras ﬁnais. Que, realmente, a gente possa levar à frente essa sua bandeira da
educação em nosso Brasil.
Também gostaria, Senador, de dizer que ﬁquei
muito feliz com sua citação do grande italiano Norberto Bobbio.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Você é descendente de italiano, não é?
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– A Presidência designa o Senador Romero Jucá, Relator-Revisor da Medida Provisória nº 499, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma
Funções Comissionadas Técnicas em cargos
em comissão; e altera as Leis nºs 8.460, de
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de
outubro de 2007.

817

Dezembro de 2010

A Presidência informa ao Plenário que
transcorre hoje a primeira sessão em que se
encontra na pauta a Medida Provisória nº 499,
de 2010. Dessa forma, a Presidência transfere
as matérias constantes da pauta de hoje para
a Ordem do Dia da próxima Sessão Deliberativa Ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
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.
3
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.
4
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
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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.
5
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.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys
Slhessarenko, que oferece a redação do vencido. (Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 1.476, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Cícero Lucena, CI)

DEZEMBRO55839
2010

Sexta-feira 3

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys
Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido. (Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Flávio Arns, CAS)
9
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.
10
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.
11
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
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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.
12
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.
13
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.
14
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
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-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.
15
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).
16
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).
17
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.
18
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.
19
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.
20
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.
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21
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.
22
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.
23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
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24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
25
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.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
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tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
27
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.
28
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).
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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.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos que
tiveram suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas pelo órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
pela prejudicialidade das matérias que tramitam
em conjunto.
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30
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
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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.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
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.
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33
OJETO 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
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.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
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.
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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.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
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.
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36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do S
enado 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.
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.
37
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
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).
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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.
38
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
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.
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39
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
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
40
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
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.
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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.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
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.
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42
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
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.
43
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
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
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Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
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
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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45
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
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
46
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
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
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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.
47
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
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.
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48
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
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
49
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),
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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.
50
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.
51
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.
52
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
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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.
53
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.
54
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.
55
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 834, de 2010, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, a ﬁm de que tenham tramitação autônoma.
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56
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
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Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).

plenário, dos estudantes universitários do Uniceub, de
Brasília, Distrito Federal.
Eu também não poderia deixar de fazer referência à presença de uma delegação de São Paulo,
formada por Pedro Keleti, Eduardo Nazarian, Roberto Cabariti, Elias Vitor Nigri, Meyer Y. Nigri e Orlando
Veloso de Almeida.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, sob a proteção de Deus.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP)
– Gostaria de fazer menção da presença, em nosso

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30
minutos.)

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

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

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - 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
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

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

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

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

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

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

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (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
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**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Roraima
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) 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: VAGO (9)
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 prorrogado: 11/11/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

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

1. José Nery (PSOL-PA)

(3)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

(8)

VAGO

(10)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

PTB
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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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, 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).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
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).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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.
*****. Prorrogado até 22.12.2010 através do Requerimento nº 872, de 2010, lido em 10.11.2010.

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

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

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

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

3) 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

4) 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

5) 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
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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 prorrogado: 17/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

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.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

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

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

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. VAGO

(4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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
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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 ( DEM, PSDB )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (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 ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

(1,2)

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

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

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

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

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

(3)

Senadora Fátima Cleide (PT)

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

(1)

(2)

PTB
VAGO

(4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

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

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

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: VAGO (8)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

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

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

(3,5)

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

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

PTB
VAGO

(7)

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).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

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: VAGO (4)
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 ( DEM, PSDB )
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
VAGO

(5)

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

3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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) (108)
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)

(36,107,114,121,122)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

(4,39,81,82,83,84,87,95)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,96,105)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93,104)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Renan Calheiros (PMDB)

(66,68)
(56,59,109)

3. Hélio Costa (PMDB)

(54,70)

4. VAGO

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(55,61,128)
(64,67,88,92,100,101)

(3,60,97,99)

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

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,94,98)

Pedro Simon (PMDB)

(57,62)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,112,115)

Romero Jucá (PMDB)

(58,78,127)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

(8,15,53,69,117,120)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52,106,110,113,123,125)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(43,102,103,118,119)

(48)
(5,45,111,116,124,126)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. 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).
96. 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. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. 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).
107. 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).
108. 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).
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. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. 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).
112. 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).
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 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
116. 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.
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.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Renan Calheiros.
128. Em 03.12.2010, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

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

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7,15)

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)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Ideli Salvatti (PT)

(34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(33,78,104)

(1,2,13)

(31,32,107,113,120,121)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,102)

Gilvam Borges (PMDB)

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

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,109,116)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

VAGO

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80,101,118,119)

Mão Santa (PSC)

5. Gerson Camata (PMDB)

(50,76,79)

(49,74,80,110)

(55,93,103)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46,108,112,114,123,125)

(20,66,100,105,106,122)

(22,98,99)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

(24,67,85,92,97)

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

(10,45)

(4,40,111,115,124,126)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
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. 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).
110. 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).
111. 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).
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).
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115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 (17)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,16)

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
Regis Fichtner

1. VAGO

(8,18,19)

(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. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Vago, em 25.05.2010, 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).
19. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).

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 ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(8)

2. VAGO

(7,17,19)

(2,4,20)

(2,12,16)

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

(5,23)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,6)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Regis Fichtner

(9,14,15)

(3,21,24)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(11)

1. João Durval (PDT)

(10)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador 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 Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. 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).
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
11. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
24. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(5,6)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(2,3)

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

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

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (102)

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

(38,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

Eduardo Suplicy (PT)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

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

(17,33)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(39)

(38,111,113,120,121)
(34,40,87,88,89,100)

(1,15,17,30,116)

(16,17,32,73)

5. César Borges (PR)

(37,40)

6. Marina Silva (PV)

(19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Edison Lobão (PMDB)

(58,67)

Almeida Lima (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valter Pereira (PMDB)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(62,67)

Gilvam Borges (PMDB)

(56,69,86,93)

(57,67,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(60,67)

4. Hélio Costa (PMDB)

(9,18,55,63,101,105,127)

(61,64,78)

(5,66,76,103,104)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,67)

Romero Jucá (PMDB)

(54,68,128)

(41,59,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,67,115,119)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

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

(43)

(50,82,85,97,98)

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

(51)

(29,70,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(48,122)

(52,110,117,118,123,125)

(4,49,112,114,124,126)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,44)
(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(25,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
VAGO

(46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(45)

(27,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(42,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 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 Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, 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).
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39. 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.
40. 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.
41. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
42. 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.
43. 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.
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. 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.
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 Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. 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).
52. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
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 Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, 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 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).
74. 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).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
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 suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), 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.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM), em vaga cedida
temporariamente ao PSDB.
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 069/2010).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Edison Lobão.
128. Em 03.12.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

1. Gim Argello

(4)

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (92,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(74,79)

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)

(37,95,100)

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

(31,47,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,36,108)

2. Gim Argello (PTB)

(31,126)

(31)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(31,81,89,93,94)

(12,34)

(33)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(38,76,78,80,95,116,120,132,133)

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

6. João Ribeiro (PR)

(30,71)

7. Marina Silva (PV)

(30,80)

(30,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(56)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,57,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(54,102,105,111,112)

(55)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55,83,88)

(55)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(64,109,127,130)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(60)

(58,125,131)

(62)

VAGO

(5,9,61,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(53,65)

7. VAGO

(15,17,63,119)

(59,110)

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

(4,50,115,118,121,135,138)

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

(40)

(48,113,114,128,129)

(11,43)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,41)

3. Jayme Campos (DEM)

(46,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(42)

4. Efraim Morais (DEM)

(52)

José Agripino (DEM)

(13,49,117,122,123,124,136,137)

Adelmir Santana (DEM)

(45)

Alvaro Dias (PSDB)

(26)

Flávio Arns (PSDB)

(22,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,44)

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

(29,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)
(28,68,73,75)

(25)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(24)

PTB
Sérgio Zambiasi
VAGO

(7,51)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(51,134)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
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1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,39)

(51)
(51)

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 Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. 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.
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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. 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).
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, 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.
34. 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.
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 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.
37. 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.
38. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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).
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
José Agripino.
53. 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).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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 Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro 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, 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.
93. 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).
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, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. 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).
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 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
109. 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).
110. 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).
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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. 54/10-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 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. 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.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
130. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
131. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
135. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
136. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
137. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida, temporariamente, ao PMDB (Of. nº
070/2010-GLDEM).
138. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
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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)
VAGO

1. VAGO

(7,16,23,25)

Paulo Paim (PT)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,17)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(19)

(16,17,21)

(7)

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

1. VAGO

(3,20)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(15)

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(10)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,13)

(10)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(9)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5,24)

(9,18)
(7,11)

PDT
Cristovam Buarque

(7,12)

1. VAGO

(12)

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 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).
10. 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).
11. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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16. 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).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB 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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB 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).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
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): 3303-3498
Fax: 3303-3121
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): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

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

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gerson Camata (PMDB)

(2)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

(6,7)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. 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): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(22)

(7,22,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(21)

2. César Borges (PR)

(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(24,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(20)

(26)

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

(38,47,48,49,54,59)

(38,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

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

(32,61,62,64,65)

1. Adelmir Santana (DEM)

(29)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

Heráclito Fortes (DEM)

(30)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(35)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

(1,34,63)
(3,28)

(9,31,44,46,51,52)

(4,19)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,33)

1. Sérgio Zambiasi

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,42)

1. Cristovam Buarque

(12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador 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, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).
23. 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.
24. 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.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador 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.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. 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).
30. 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.
31. 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.
32. 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.
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(9)

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
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) (5,12,15)
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)

(10,16)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(11)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14,17,18)

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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. 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).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
16. 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).
17. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
18. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, 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: VAGO (2,11,13)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(8)

2. Almeida Lima (PMDB)

VAGO

(10,12)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9. 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).
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).
13. Vago 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, de 11.05.10).
*. 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): 3303-3935
Fax: 3303-1060
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

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

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

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Kátia Abreu (DEM)

(1,2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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).
2. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. 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): 3303-3935
Fax: 3303-1060
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

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)

(19,73)

(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)

(37,74)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43,80)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,78)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

(2,25,77,81,82,84)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

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

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

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

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62,79,83)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. 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).
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. 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).
78. 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).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino 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.
82. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
83. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
84. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
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): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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

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)

(22,41,50,72,106)

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 ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

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

(7,51)

(23,27,56,101,102,104,105,109)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33,66)

PTB
Fernando Collor

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
4. Alfredo Cotait (DEM)

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(11,54)

3. VAGO

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(53,78,79,80,107,108)
(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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 suplente 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 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. 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.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).
109. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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 ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

(1,4)

VAGO

(6)

VAGO

(5)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. Marco Maciel (DEM)

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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(5)

(2,7)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (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 Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
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.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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Fax: 3303-3546
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18,90,92,98,99)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. VAGO

(23)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

6. VAGO

(21)

(19)

(24)

(22,81)

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)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94,97)

(29,50,82,84)

(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 ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34,87,88,95,96)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(32)

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

João Tenório (PSDB)

(30)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).
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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

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

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

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

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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (57,58,67,72)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(25)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,24)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(38,46,55,56,68,71)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(41)

(47,49,51)

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

(33,65,66,73,74)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(32)

2. Jayme Campos (DEM)

(35,63,64,69,70)

(30,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(22)
(18,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(34)

(17)
(10,13,21,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,36)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(20)

(9,12,37)

(19)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,39)

1. João Durval

(15,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador 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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
18. 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.
19. 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.
20. 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).
21. 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.
22. 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.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, 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 Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. 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.
38. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
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 Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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47. 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).
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. 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.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
71. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).
73. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
74. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

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

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,79)

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(19)

2. Fátima Cleide (PT)

(18,63,67,70,75)

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

(4,6,20)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(17,25,49,87)

(23,60,61,62,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(22,54)

(19,71)

(21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

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

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

(34,43,86,90)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(36,38)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(39,46)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(37,50)

(35,41)

(42,48,82,85)

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

(29,77,78,88,89)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(30,80,84,93,94)

(31)
(8,10,27,57,58,72,73)

(16,53,55,64,66,83,92)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(12,56)
(13)

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

(26)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(24,81)

5. Mário Couto (PSDB)

(15,56)

6. João Tenório (PSDB)

(13)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

(9,33,91)

(3,32)

(14)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(33,51)

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 Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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).
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
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 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, 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).
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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 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
Raimundo Colombo.
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.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
89. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
92. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
93. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
94. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 068/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(5,7,9)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(13,14)

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Raimundo Colombo (DEM)

(10,11)

(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.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
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

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

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

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. VAGO

(2)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
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: Senador Roberto Cavalcanti (PRB-PB)

(64,78)

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,70)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,47)

(22,52,54)
(19,46)

(19,45)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34,63,66)

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

(40,65,72)

(7,10,37)

(38,42)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

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

4. Regis Fichtner (PMDB)

(2,53,56,58,61,73,75,76)

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

(30)

(3,25)

(6,12,24,74,77,81,82)
(26)

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

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(28,69,71,79,80)

(27)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,44)

(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
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. O Senador 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).
64. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. 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).
75. 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).
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.
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
81. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
82. Em 16/11/2010, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 069/10-GLDEM).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
VAGO

CARGO
CORREGEDOR

(1,2)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 26/10/2010

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2,17)
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)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(16,19)

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

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(10)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
VAGO (/)

(20)

Atualização: 03/11/2010
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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.

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

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

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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução nº 14, de 2010)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

PT
Eduardo Suplicy (SP)

(1)

PTB
Gim Argello (DF)

PDT
PR
PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PP
PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)
Atualização: 01/12/2010
Notas:
1. Designado conforme Ofício nº 063/2010-GLDPT, datado de 30.11.2010, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, lido na Sessão do Senado
Federal de 01.12.2010.

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador Jos 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 Magalh‘es Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patr¤cia 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 Dem‡stenes 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)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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1

Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o
Ordin–ria realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em
Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos
Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010.

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

TITULARES

Representante das empresas de r–dio
(inciso I)
Representante
das
televis‘o (inciso II)

empresas

de

Representante
de
empresas
imprensa escrita (inciso III)

da

Engenheiro com not‡rio conhecimento
na –rea de comunica÷‘o 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 v¤deo (inciso
VIII)
Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002
2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004
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SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 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

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP)
Senado Federal ò Anexo II - Trreo
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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
Presidente: Deputado Jos Paulo T‡ffano (PV - SP) 12
Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17
GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
ALFREDO COTAIT (DEM/SP) 18
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC) 6 16
PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13
PTB
SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)
1. OSMAR DIAS (PDT/PR) 4
PCdoB
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
1. JOSÃ NERY (PSOL/PA) 8
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10
1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)
DR. ROSINHA (PT/PR)
2. NILSON MOURO (PT/AC)
GEORGE HILTON (PP/MG)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
ýRIS DE ARA½JO (PMDB/GO)
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11
PSDB/DEM/PPS
1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ) 5
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)14
GERALDO THADEU (PPS/MG) 9
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB/SP) ³
GERMANO BONOW (DEM/RS)
3. CELSO RUSSOMANNO1 (PP/SP)
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP)
1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG) 15
(Atualizada em 18.11.2010)

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de
05.06.08.
 Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.
ƒ Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o
ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008.
5
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